
จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงของเขตสุขภำพที่ 9

สายงาน 12 ต าแหน่ง สาย backoffice และต าแหน่ง
อื่นๆ นอกเหนือจาก 12 สายงาน

(เช่น จพ.วทิย์ฯ  จพ.รังสี ฯ            
นวก.สาธารณสุข เป็นต้น)

รวม

711 736 1447



บริหารจัดการในภาพรวม

1) แพทย์
2) ทันตแพทย์
3) พยาบาลวิชาชีพ**
4) เภสัชกร 
5) นักกายบ าบัด 
6) นักเทคนิคการแพทย์
7) นักรังสีการแพทย์ 
8) นักจิตวิทยาคลินิก 
9) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
10) จพ.ทันตสาธารณสุข 
11) จพ.เภสัชกรรม 
12) จพ.เวชสถิติ

ไม่เกิน 10%
หน่วยงานรับย้าย รับโอน บรรจุ

ไม่น้อยกว่า 90% 
บริหารภาพรวมเขตเพื่อคัดเลือก
บรรจุ
ผู้ที่ได้จ้างงานไว้แล้วในเขตตามความ
ขาดแคลนและค่ากลางของร้อยละ
ข้าราชการในหน่วยบริการแต่ละ
ระดับ รพศ./รพท. รพช. รพ.สต.

หน่วยงานบริหารจัดการ

ต าแหน่งอื่น ๆ 
(นอกเหนือจาก 12 วิชาชีพ
ที่บริหารในภาพรวม)



กระบวนกำรในกำรบริหำรต ำแหน่งว่ำง

ขอใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจอนุมัติ

ต ำแหน่งว่ำงที่เดิม ใช้ท่ีเดิม เขต

ต ำแหน่งว่ำงไม่เปล่ียนช่ือต ำแหน่ง แต่
เปลี่ยนส่วนรำชกำร

เขต อ.ก.พ.สป.

เปลี่ยนชื่อต ำแหน่ง เขต อ.ก.พ.
กระทรวง



แนวทำงกำรบริหำรต ำแหน่งว่ำงของเขตสุขภำพที่ 9

1.  ต ำแหน่งสำย Back office 

2.  ต ำแหน่งนอกเลื่อนไหล

นอกเหนือจำกข้อ 1-2 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำกำรใช้
ต ำแหน่งในภำพรวมของเขต ตำมหลักเกณฑ์ที่ สป.ก ำหนด

เช่น  เภสัชกร  และพยำบำลวิชำชีพ

พิจำรณำให้ส่วนรำชกำรใช้ได้



1. ต ำแหน่งเภสัชกร    
มีต ำแหน่งว่ำงรวมทั้งเขต  19  ต ำแหน่ง  พิจำรณำ

จัดสรรในกำรประชุมคณะกรรมกำรของเขต ครั้งที่ 1
จ ำนวน 18 ต ำแหน่ง เพ่ือบรรจุบุคคลที่หน่วยงำนจ้ำงไว้
แล้วทุกประเภทกำรจ้ำงงำน



2. ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตรวจสอบ ยืนยัน ต ำแหน่ง

ว่ำงทั้งหมด  เพื่อน ำมำพิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรจัดสรร  โดยมีแนวทำงกำรบริหำรต ำแหน่ง ดังนี้

1.  เพ่ือบรรจุบุคคลที่หน่วยงำนจ้ำงไว้ทุกประเภท
กำรจ้ำงงำน  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของต ำแหน่งว่ำง
ทั้งหมด

2. เพ่ือรับย้ำย รับโอน และบรรจุกลับ ตำม
เหตุผลควำมจ ำเป็น ไม่เกินร้อยละ 10 ของต ำแหน่งว่ำง
ทั้งหมด



Workshop 5-6 มีนาคม 2563
ต าแหน่งว่างข้าราชการ เขตสุขภาพที่ 9 

กระบวนการ ภายใน
จังหวัด ด าเนินการ 
ภายใน 45 วัน

จังหวัด

เขต

จังหวัด ต าแหน่งว่าง
จังหวัด

ด าเนินการ

นครราชสีมา 229 133

สุรินทร์ 141 74

บุรีรัมย์ 234 136

ชัยภูมิ 144 43

กระบวนการที่เขตฯ
ด าเนินการ 
ภายใน 45 วัน

คณะกรรมการ

พิจารณาขอใช้ต าแหน่ง 
คกก. ประชุม 
ทุก 1- 2 เดือน



แผนเปลี่ยนชื่อต ำแหน่งในสำยงำนแพทย์ และสำยงำนท่ี
เกี่ยวข้องกับงำนบริกำรทำงกำรแพทย์ เขตสุขภำพท่ี 9

1. จังหวัดนครรำชสีมำ  จ ำนวน  17 ต ำแหน่ง  58 อัตรำ

2. จังหวัดชัยภูมิ   จ ำนวน  12 ต ำแหน่ง  22 อัตรำ

3.  จังหวัดบุรีรัมย์   จ ำนวน  5 ต ำแหน่ง 20 อัตรำ

4.  จังหวัดสุรินทร์    จ ำนวน  10 ต ำแหน่ง  16 อัตรำ



แผนกำรก ำหนดต ำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น(ช ำนำญกำรพิเศษ)

ไม่รวมต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ เน่ืองจำกมีแผนก ำหนด
ต ำแหน่งแล้วที่กองกำรพยำบำล

ต ำแหน่งท่ีก ำหนดช ำนำญกำรพิเศษได้ตำมหลักเกณฑ์

1. หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ฯ ในโรงพยำบำล
ทั่วไปที่ยกฐำนะ

2. หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรมในโรงพยำบำลชุมชน

3. สำธำธำรณสุขอ ำเภอ (นวก.สำธำรณสุข)

4. ผอ. รพสต. (นวก.สำธำรณสุข)

5. หัวหน้ำกลุ่มงำนใน สสจ.ที่ยังไม่ได้ช ำนำญกำรพิเศษ



ข้อเสนอ
เนื่องจำกข้อมูลต ำแหน่งว่ำงของแตล่ะจังหวัด ยังไม่

ครบถ้วน ถูกต้อง  จึงขอเสนอให้ตัวแทนของแต่ละจงัหวัด
ทั้ง 4 จังหวัด มำทบทวนข้อมูลต ำแหน่งว่ำง จังหวัดละ 1
สัปดำห์ กับ อ.ภำวนำ ท่ีโรงพยำบำลปำกช่องนำนำ              
ช่วงวันท่ี 16-30 มี.ค. 63


