
 
 

 
 
 

 
ประกาศสำนักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงราย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
สังกัด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

---------------------------------- 

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ
เลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม
และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖    
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 23 อัตรา โดยมรีายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

๑.   ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มตามลักษณะงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.1   ชื่อตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          18,000  บาท  
 หน่วยงาน    งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

๑.2   ชื่อตำแหน่ง   พนักงานบริการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          8,690  บาท  
 หน่วยงาน    กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

๑.3   ชื่อตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข) 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          18,000  บาท  
 หน่วยงาน    กลุม่งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเทิง 

๑.4   ชื่อตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  เทคนิค 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          11,500  บาท  
 หน่วยงาน    งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล  
   โรงพยาบาลป่าแดด 
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๑.5   ชื่อตำแหน่ง   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          8,690  บาท  
 หน่วยงาน    งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลป่าแดด 

๑.6   ชื่อตำแหน่ง   พนักงานบริการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          8,690  บาท  
 หน่วยงาน    กลุม่งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าแดด 

๑.7   ชื่อตำแหน่ง   นักเทคนิคการแพทย์ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          18,000  บาท  
 หน่วยงาน    กลุม่งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่จัน 

๑.8   ชื่อตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 อัตราว่าง (จำนวน)  4  อัตรา    
 ค่าจ้าง          18,000  บาท  
 หน่วยงาน    งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มงานการพยาบาล  
   โรงพยาบาลแม่สาย 

๑.9   ชื่อตำแหน่ง   นักกายภาพบำบัด 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          18,000  บาท  
 หน่วยงาน    กลุม่งานเวชกรรมฟ้ืนฟ ูโรงพยาบาลขุนตาล 

๑.10 ชื่อตำแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          8,690  บาท  
 หน่วยงาน    กลุม่งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนตาล 

๑.11 ชื่อตำแหน่ง   พนักงานบริการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          8,690  บาท  
 หน่วยงาน   งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล  
   โรงพยาบาลพาน 
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๑.12 ชื่อตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          18,000  บาท  
 หน่วยงาน    งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลพญาเม็งราย 

๑.13 ชื่อตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          18,000  บาท  
 หน่วยงาน    งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล  
  โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 

๑.14 ชื่อตำแหน่ง   นักเทคนิคการแพทย์ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          18,000  บาท  
 หน่วยงาน    กลุม่งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 

๑.15 ชื่อตำแหน่ง   นักรังสีการแพทย์ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          18,000  บาท  
 หน่วยงาน    กลุม่งานรังสีวิทยา โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 

๑.16 ชื่อตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข) 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          18,000  บาท  
 หน่วยงาน    กลุม่งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ข้าวต้ม 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย 

๑.17 ชื่อตำแหน่ง   พนักงานบริการ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          8,690  บาท  
 หน่วยงาน    กลุม่งานบริหารสาธารณสุข 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย 
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๑.18 ชื่อตำแหน่ง   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          8,690  บาท  
 หน่วยงาน    กลุม่งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า 

๑.19 ชื่อตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ข) 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          18,000  บาท  
 หน่วยงาน    กลุม่งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลโป่งผา 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย 

๑.20 ชื่อตำแหน่ง   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ 
 อัตราว่าง (จำนวน)  1  อัตรา    
 ค่าจ้าง          8,690  บาท  
 หน่วยงาน    กลุม่งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลโป่งผา 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย 

สิทธิประโยชน์  
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๖ 

ระยะเวลาการจ้าง    

ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

๒. ลักษณะงาน และความรับผิดชอบหลัก 

2.1 ชื่อตำแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ           
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่ อชีวิต สุขภาพและ
อนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล 
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทำการ
รักษาโรค ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ 
วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน 
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล  
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จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษา 
จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ พิเศษ 
บางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์  
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน
ด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้    
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
 2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือ
ทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 

3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้ องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วย             
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ           
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน  

 2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง            

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 
1. สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 

ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประชาชนได้

ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ   

2.2 ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  

วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร  
อาชีวอนามัย เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและ
ประเมินผล กำหนดระบบและว ิธ ีการด ้านน ิเทศ น ิ เทศควบคุมต ิดตามผล ประเมินผลงานด ้าน               
การสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความ ... / 
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน

ด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1 . ศึกษา ค้นคว้า ว ิเคราะห ์ ว ิจ ัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล  
การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัย  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี  

2. สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข 
เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

3. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน   
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ  

4. ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี ่ยวกับ งาน          
ด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

5. ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและ         
ภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมปีระสิทธิภาพและท่ัวถึง 

6. จัดทำฐานข้อมูล เบื ้องต้นที ่เกี ่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู ้ป่วย           
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่ เอ้ือ
ต่อสุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ 
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

7. ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื ้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตาม ผู้ป่วย            
ผู้สัมผัสเพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

8. ประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่
สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง             

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ด้านการบริการ  
1. ตรวจสอบสภาพของเครื ่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนำไปใช้งาน         

อยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น  

2. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็น
ความรู้และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

3. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข  

4. ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที ่มี           
ความชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2.3 ตำแหน่ง  นักรังสีการแพทย์  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษาเวช

ศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ 
โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทศนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพ่ือบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก กอ้น
ทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคอ่ืนๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ท า ง เว ช ศ าส ต ร์ นิ ว เค ลี ย ร์ แ ก่ ผู้ ป่ ว ย  ก า รค ำน ว ณ ป ริ ม าณ รั ง สี แ ล ะก า ร ก ำห น ด ระย ะ เว ล า 
ที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรคการใช้เครื่องมือ  
วัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ 
การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุง 
และค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทำรายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน

ด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพ้ืนฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และ

ตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง 
เหมาะสม 

2. ร่วมปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพ่ือพัฒนางานรังสีการแพทย์และสาธารณสุข 

3. ร่วมปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉยั และการรักษาทางด้านใดด้านหนึ่งทาง
รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ให้มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบรกิาร 

4. ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการจำกัดกากกัมมันตรังสี เพื่อให้ผู้มารับ
บริการมีความปลอดภัยจากรังสี 

 
5. ร่วมศีกษาวิเคราะห์ ... / 
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5. ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายารังสีในงานด้านใด
ด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีวิทยา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้าน
รังสีการแพทย์และสาธารณสุข 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้

การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

3. ด้านการประสานงาน  
1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
1. ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้และ

การป้องกันอนัตรายจากรังสี เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
2. จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่ เข้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์  

เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย 
3. ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดความปลอดภัย
สูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ 

2.4 ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ 
วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการที่
ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทย า
คลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพ่ือนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรงและติดตาม  
การรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ  
การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุม การใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ำยาต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการทาง 
เทคนิคการแพทย์ การให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน
ด้านเทคนิคการแพทย ์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้    
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน ควบคุมระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย์ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำและทันเวลา 
 2. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพ่ือประกอบการ
วางแผนหรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข 
 

3. ติดตาม ประเมิน ... / 
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3. ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ 

4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข  

 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง            

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 
1. เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ ใช้ บริการ ผู้ป่วย ญาติ 

ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
2. สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพ่ือให้ความรู้ 

ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอบคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

2.5 ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาท
และความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธีกายภาพบำบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า 
หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่างๆ 
เพ่ือฟ้ืนฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูป
และทางหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน
ด้านกายภาพบำบัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้    
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1. ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือให้ได้รับการบริการ 
ที่ถูกต้องเหมาะสม 
 2. คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบำบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง  
เพ่ือใหบ้ริการทางกายภาพเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และทันเวลา 

3. บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด เพ่ือพัฒนาการให้บริการ 
แก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ 

4. ส่งเสริม ป้องกัน ... / 
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4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบำบัด            
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน  

 2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง            

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 
1. สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 

ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับกายภาพบำบัด เพ่ือให้บุคลากร 

ที่เก่ียวข้อง ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตนเอง การปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ ขององค์กร   

2.6 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์         
ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
การเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ     
การจัดทำ การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงาน
การประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู ้ปฏิบัติงานที ่ต ้องใช้ความรู ้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการ   

สารบรรณ ประกันสุขภาพ บันทึกหรือจัดทำข้อมูลหรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ  

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ 
โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น
และมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

2. รวบรวม หรือจัดทำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน  

 
4. ดำเนินการ ... / 
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4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม จัดทำเอกสารหลักฐานการประกันสุขภาพของประชาชน
เพ่ือเป็นหลักฐานในการสืบค้นของทางราชการ 

5. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือนำไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  

 2. ด้านการบริการ 
1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
2. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
3. ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่

เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.7 ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ

แพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบของแพทย์หรือ
พยาบาลวิชาชีพ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้ 
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ ให้บริการ

รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่างๆ ให้มีจำนวนเพียงพอ ครบถ้วน 
และพร้อมใช้งาน 

2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น พลิก  
ตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 

3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟ้ืนฟู
สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
5. ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไปตาม

หลักมาตรฐานที่กำหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
7. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2.8 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ  

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และวินัยจราจร มีจิตบริการสาธารณะ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ แก้ไข
ข้อขัดข้องในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความ ... / 
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทำงานโดย

ใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถยนต์ ตรวจเช็คสภารถ แก้ไขข้อขัดข้องของรถยนต์พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา บำรุงดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ ก่อนนำออกปฏิบัติงาน ดูแล
ความปลอดภัยของรถยนต์ในขณะปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้ 
1. ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ หรือรถที่ให้บริการทางด้านสุขภาพ รวมทั้งรถ EMS 
2. ซ่อมบำรุงรถยนต์ รวมทั้งรักษาทำความสะอาดรถยนต์ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้

งานและมีประสิทธิภาพ 
3. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการ

ปฏิบัติงาน 
4. ประสานงานในหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ  
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.9 ตำแหน่ง  พนักงานบริการ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือ  

ผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน   
ที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทำงาน  

โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มา 
ใช้บริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดทำความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ          
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มาใช้บริการ 

พร้อมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในการรับรองแขก รวมถึงงานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป  เพ่ือให้ได้รับ
การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน 

2. ให้บริการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการติดต่อต้อนรับชี้แจงทั่วๆไป เพ่ือไขข้อข้องใจ และช่วย
ตอบคำถามให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ 

3. งานบริหารจัดทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ราชการ เพ่ือให้
เป็นระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

4. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน 

5. ร่วมพัฒนางานคุณภาพเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพเพ่ือสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน 
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6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

7. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   

๓.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป    

๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. ไม่ เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่

เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๘. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
๙. คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจำเป็นหรือเหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
3.2.1  ชื่อตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 

มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

3.2.2  ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม / 
อนามัยชุมชน / อนามัยสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน / สาธารณสุขศาสตร์)  

3.2.3  ชื่อตำแหน่ง  นักรังสกีารแพทย์ 
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์

การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
สาขารังสีเทคนิค 

 
 
 
 

3.2.4 ชื่อตำแหน่ง ... / 
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3.2.4  ชื่อตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ 
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค

การแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 

3.2.5  ชื่อตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้ รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่ างอ่ืนที่ เที ยบได้ ในระดับเดียว กัน ในสาขาวิชา

กายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด 

2. ได้ รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่ างอ่ืนที่ เที ยบได้ ในระดับเดี ยวกัน ในสาขาวิชา
กายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด 

3.2.6  ชื่อตำแหน่ง  เจา้พนักงานธุรการ 
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ 
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

3.2.7  ชื่อตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย 

3.2.8  ชื่อตำแหน่ง  พนักงานบริการ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย 

3.2.9  ชื่อตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน 
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย  
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

๔.  การรับสมัคร  
     ๔.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2565 ภาคเช้าเวลา ๐๘.0๐ - ๑๒.๐๐ น.  
และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑6.0๐ น. ในวันราชการ  
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๔.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึง

วันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (เขียนชื่อ-ชื่อสกุล ด้านหลังรูปถ่ายด้วย) 
 (๒) สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง 

ให้แนบมาพร้อมนี้ ) ที ่แสดงว่าเป ็นผู ้ม ีว ุฒ ิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที ่สมัคร  จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ  
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
(๔) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณี  

ที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๒ ฉบับ 
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงานจำนวน ๑ ฉบับ (กรณีมีประสบการณ์ในการทำงาน) 
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (จากโรงพยาบาลของรัฐ) แสดงว่าไม่เป็นโรค

ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- วัณโรคในระยะอันตราย 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- ติดยาเสพติด 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(7) สำเนาหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) หรือใบรับรอง 
การเรียนจบนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) สำหรับผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

      ๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
๑. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

๒. ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้ 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน 
เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565             
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยรับสมัคร และทางเว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  
http://cro.moph.go.th 

 
 
 

6. หลักเกณฑ์และ ... / 
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๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมคัรต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่  ๑ 
-  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
   และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

การประเมินครั้งท่ี  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

๑๐๐ 

100 

สอบข้อเขียน 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม 2๐๐ 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ 
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนเท่ากัน หากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเท่ากันจะพิจารณา
จากลำดับทีใ่นการรับสมัครสอบ 

๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จะประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยรับสมัคร และทางเว็บไซด์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย http://cro.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก 
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่ง            
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๙.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้าง จะต้องทำสัญญาจ้างตามทีส่ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

กำหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65 
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สอบถามรายละเอียดหน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / หน่วยงานรับสมัคร 

1. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 910 377 

2. โรงพยาบาลขุนตาล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 606 221 - 2 

3. โรงพยาบาลพาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 721 345 - 6  

4. โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 953 137 - 8   

5. โรงพยาบาลเทิง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 795 259  

6. โรงพยาบาลป่าแดด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 654 479 - 80  

7. โรงพยาบาลแม่จัน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 771 300. 771 056  

8. โรงพยาบาลแม่สาย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 731 300 - 1  

9. โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 730 357 - 8  

10. โรงพยาบาลพญาเม็งราย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 799 124, 799 033  

11. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 731 503 

12. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 781 312 

13. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 713 031 

 

 

 

 

 

 

 

 


