
 
ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เรื่อง   รับสมคัรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (วุฒิแพทย์แผนไทย) 

------------------------ 
 ด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (วุฒิแพทย์แผนไทย) ฉะนั้น อาศัยอํานาจ                
ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ.                
ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑.  ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
                 ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (วุฒิแพทย์แผนไทย) อัตราเงินเดือน  
๗,๓๐๐ – ๗,๕๒๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด      

๒.  จํานวนตาํแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน ๕ ตําแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
๓.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
๔.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

      ๔.๑ ผู้สมคัรสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖               
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 

  ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
            (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
 (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
            ข.  ลักษณะต้องห้าม 

  (๑)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
  (๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ              

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  
 (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น  
 (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค

การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 

/(๗) เป็นผู้เคย... 
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 (๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไลอ่อก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) 

(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน            
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการ
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้           
เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร               
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี้     
               เป็นผู้ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ                  
เดียวกัน ทางการแพทย์แผนไทย และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)                  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.     

๕.  การรับสมคัร 
๕.๑  วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 

           ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ในระหว่างวันที่                
๘ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐– 
๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๑๕ (ชั้น ๔ อาคารกองวิศวกรรม
การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

 ๕.๒  ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ 
  ผูส้มัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบ จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท 

ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคนืให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 
/๕.๓ หลักฐาน... 
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๕.๓  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมคัรสอบ  
  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้ง

เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน  ๒  รูป  
       (๒)  สําเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จาํนวนอย่างละ ๒ ฉบับ  
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของ

สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ  เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร                
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาข้างต้นมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ            
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งต้องอยู่   
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔  

 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นํา 
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ ไ ด้รับอนุมั ติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร มาย่ืนแทน 

 (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ  
 (๔)  สําเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (กรณีในหลักฐานการสมัครมีช่ือ – นามสกุล ไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ ๑ ฉบับ 
              (๕)  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ. จํานวน ๑ ฉบับ             

(๖)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่ 
        -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
        -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
        -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
        -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
        -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผู้้สมัครเขียนคํารบัรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ 
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 

๖.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
     ๖.๑  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

/๖.๒ ผูส้มัครสอบ... 
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๖.๒  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง           
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ                        

๗.  การประกาศรายชื่อผู้สมคัรสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
      กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 

วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และทางเว็บไซด์ http : www.dtam.moph.go.th 
หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 

๘.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 ๘.๑  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในเรื่องดังต่อไปนี้  
       ความรู้ทัว่ไปด้านการแพทย์แผนไทยและกฎหมายวิชาชีพ ความรู้ด้านเวชกรรมไทย  

ความรู้ด้านเภสัชกรรมไทย ความรู้ด้านการผดุงครรภ์ไทย และความรู้ด้านการนวดไทย 
๘.๒  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
       ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่
จําเป็นของตําแหน่ง  

ทั้งนี้  จะทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

๙.   เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ ๖๐   
๑๐.  การขึ้นบัญชีรายชื่อผูส้อบแขง่ขนัได ้

         การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่         
ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน            
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  

 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก  

/๑๑. การบรรจุ...       
             
 
 
 



- ๕ – 
 

๑๑.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
      ๑๑.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้           

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑  
 ๑๑.๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไม่ประสงค์รับโอน                

ผู้สอบแข่งขันได้ ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
๑๒. กรณีนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน

ตําแหน่งอื่น 
     กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตําแหน่งว่างในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน                

ซึ่งต้องการบุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมือน
หรือใกล้เคียงกันกับตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตําแหน่งว่างสามารถ                
นํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่อ่ืนได้ การนํา
รายช่ือไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งอื่น ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดย              
ผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                (ลงชื่อ)   วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ 
                            (นางวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ) 

                                                อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
                                                         และการแพทย์ทางเลือก         

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบทา้ยประกาศรบัสมัครสอบแขง่ขัน 
        ตําแหน่งเจา้พนักงานสาธารณสุข (วุฒแิพทย์แผนไทย) 

 
จํานวนตาํแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน ๕ ตําแหน่ง ดังนี้ 
     ๑. ตําแหนง่เจ้าพนักงานสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนไทย) ตําแหน่งเลขที่ ๑๒๗ 

ปฏิบัติงานกลุ่มงานสารนิเทศและวิเทศสมัพันธ์ สํานักยุทธศาสตร์ 
๒.ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (วุฒิแพทยแ์ผนไทย) ตําแหน่งเลขที่ ๙๖  

ปฏิบัติงานสํานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
๓. ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนไทย) ตําแหน่งเลขที ่๙๗  

ปฏิบัติงานสํานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
๔. ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนไทย) ตําแหน่งเลขที่ ๑๑๘ 

ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมนุไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย 
๕. ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนไทย) ตําแหน่งเลขที่ ๑๔๗ 

ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิจัยทางคลินิคการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ด้านการแพทย์แผนไทย ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธิการท่ีชัดเจน
ภายใต้ การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  ด้านการปฏิบัติการ  
(๑) ให้บริการในงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน

และสุขภาวะทีดี่ 
(๒) ให้บริการในงานด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน 

     (๓) ให้บรกิารด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย     
     (๔) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป  
     (๕) ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

และเป็นไปตามมาตรฐาน 
             (๖) ศกึษา ค้นคว้า สบืค้นข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
เพื่อสนับสนุนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร 

๒.  ด้านการบริการ  
  (๑) ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชน          

เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม  
             (๒) ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและแนะนําขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และทักษะด้านการแพทย์แผนไทยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (๓) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 (๔) มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 


