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ประกาศกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป นพนักงานราชการท่ัวไป 

----------------------- 
ด%วยกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ประสงค�จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัด

จ%างเป นพนักงานราชการท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ%างของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ7มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554      
ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป นพนักงานราชการ ประเภทท่ัวไป โดยมี
รายละเอียด ดังต7อไปนี้ 

๑. ช่ือตําแหน�ง กลุ�มงาน และรายละเอียดการจ�าง 
 ตําแหน�ง   นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดกลุ7มส7งเสริมภูมิปAญญาการแพทย�แผนไทยและสมุนไพร      
สถาบันการแพทย�แผนไทย  

กลุ�มงาน   บริหารท่ัวไป 
อัตราว�าง    ๑ อัตรา 
ค�าตอบแทน   เดือนละ 18,000 บาท 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   ตามรายละเอียดแนบท%ายประกาศ  
สิทธิประโยชน)  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว7าด%วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจ�าง  นับต้ังแต7วันทําสัญญาจ%าง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม7ต่ํากว7า ๑๘ ปL (นับถึงวันปMดรับสมัคร) 

(๓)  ไม7เป นบุคคลล%มละลาย 
           (๔)  ไม7เป นผู%มีร7างกายทุพพลภาพจนไม7สามารถปฏิบัติหน%าท่ีได% ไร%ความสามารถ หรือ

จิตฟAPนเฟQอนไม7สมประกอบ หรือเป นโรคตามท่ีกําหนดไว%ในกฎหมายว7าด%วยระเบียบข%าราชการพลเรือน  
 (๕)  ไม7เป นผู%ดํารงตําแหน7งข%าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ%าหน%าท่ีในพรรคการเมือง 

 (๖)  ไม7เป นผู%เคยต%องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให%จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว%นแต7เป นโทษสําหรับความผิดท่ีได%กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 (๗)  ไม7เป นผู%เคยถูกลงโทษให%ออก ปลดออก หรือไล7ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน7วยงานอ่ืนของรัฐ 

 หมายเหตุ  ผู%ผ7านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ%างจะต%องไม7เป นข%าราชการหรือ
ลูกจ%างของส7วนราชการ พนักงานหรือลูกจ%างของหน7วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ%างของ
ราชการส7วนท%องถ่ิน และจะต%องนําใบรับรองแพทย� ซ่ึงออกให%ไม7เกิน ๑ เดือน และแสดงว7าไม7เป นโรคท่ีต%องห%าม
ตาม กฎ ก.พ. ว7าด%วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด%วย 
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 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง 
   มีคุณวุฒิอย7างใดอย7างหนึ่งดังต7อไปนี้      
                   1. ได%รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย7างอ่ืนท่ีเทียบได%ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย�
แผนไทย และได%รับใบอนุญาตเป นผู%ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย�แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือ 
   2. ได%รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย7างอ่ืนท่ีเทียบได%ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย�
แผนไทยประยุกต� และได%รับใบอนุญาตเป นผู%ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย�แผนไทยประยุกต� 
 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

            ผู%ประสงค�จะสมัครสอบ สมัครได%ทางอินเตอร�เน็ต ตั้งแต�วันท่ี 28 กุมภาพันธ) 2557 ถึง
วันท่ี 6 มีนาคม 2557 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม7เว%นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้  
    (๑) เปMดเว็บไซค�ของกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
www.dtam.moph.go.th เลือกท่ีเมนู “ข7าวรับสมัครงาน” เลือกหัวข%อ “ประกาศรับสมัครสอบเพ่ือจัดจ%างเป น
พนักงานราชการท่ัวไป” หรือ http://job.dtam.moph.go.th     

 (๒) กรอกข%อความให%ถูกต%องและครบถ%วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอร�มการชําระเงินผ7านเคาน�เตอร� บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให%โดยอัตโนมัติ   

 (๓) พิมพ�แบบฟอร�มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน ๑ แผ7น หรือหากไม7
มีเครื่องพิมพ�ในขณะนั้น ให%บันทึกข%อมูลเก็บไว%ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข%อมูล  

(๔) นําแบบฟอร�มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน�เตอร� บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต�วันท่ี 28 กุมภาพันธ) 2557 ถึงวันท่ี 7 มีนาคม 2557 ภายในเวลาทําการของ
ธนาคารการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ�เม่ือชําระค7าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร%อยแล%ว  

3.2 ค7าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 130 บาท  ซ่ึงประกอบด%วย  
 (๑) ค7าธรรมเนียมสอบ จํานวน 100 บาท  
 (๒) ค7าธรรมเนียมธนาคารรวมค7าบริการทางอินเตอร�เน็ต ๓๐ บาท  
      (อัตราเดียวกันท่ัวประเทศ) 
      ค�าธรรมเนียมจะไม�จ�ายคืนให�ไม�ว�ากรณีใดๆท้ังส้ิน     
3.3 ผู%สมัครสอบท่ีชําระค7าธรรมเนียมการสอบแล%ว หลังจากปMดรับสมัครสอบระบบจะออก

เลขประจําตัวสอบให%โดยเรียงตามลําดับการชําระค7าธรรมเนียมสอบ  
3.4 ผู%สมัครสอบท่ีชําระค7าธรรมเนียมการสอบแล%ว สามารถตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ และ

พิมพ�ใบสมัครสอบได%ต้ังแต7วันท่ี 13 มีนาคม 2557 เป นต%นไป โดยเข%าไปท่ีเว็บไซค�ของกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ทางเลือก www.dtam.moph.go.th หรือ http://job.dtam.moph.go.th  หัวข%อย7อย “ตรวจสอบ
รายชื่อและพิมพ�ใบสมัคร”ใส7เลขประจําตัวประชาชน เพ่ือค%นหาเลขประจําตัวสอบ เม่ือได%รับเลขประจําตัวสอบ
แล%ว ให%พิมพ�ใบสมัครท่ีมีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถ7ายหน%าตรง ไม7สวมหมวก ไม7สวมแว7นตาดํา ซ่ึงถ7ายไว%ไม7
เกิน ๑ ปL ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร%อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให%ครบถ%วน  

สําหรับผู%สมัครสอบท่ีชําระค7าธรรมเนียมการสอบแล%วแต7ไม7มีเลขประจําตัวสอบให%นํา
หลักฐานการชําระเงินไปติดต7อท่ี กลุ7มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก อาคาร ๓ ชั ้น ๒ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท� อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ภายในวันท่ี ๑7 มีนาคม ๒๕๕๗ ในวัน และเวลาราชการ  
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3.5 เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
๓.5.๑ การรับสมัครตามข้ันตอนข%างต%น ถือว7าผู%สมัครเป นผู%ลงลายมือชื่อ และรับรองความ

ถูกต%องของข%อมูลดังกล7าวตามพระราชบัญญัติว7าด%วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู%สมัครจงใจ
กรอกข%อมูลอันเป นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ%งความเท็จต7อเจ%าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

๓.5.๒ ผู%สมัครเข%ารับการเลือกสรรจะต%องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว7าเป นผู%มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน7งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต%องกรอก 
รายละเอียดต7างๆในใบสมัคร พร%อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให%ถูกต%องครบถ%วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน 
เกิดจากผู%สมัครไม7ว7าด%วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม7ตรงตามวุฒิของตําแหน7งท่ีสมัครอันมีผลทําให%ผู%สมัครไม7มี 
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล7าว ให%ถือว7าการรับสมัครและการได%เข%ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป นโมฆะ 
สําหรับผู%นั้น และกรมพัฒนาการแพทย)แผนไทยและการแพทย)ทางเลือกจะไม�คืนค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

 ๓.6 หลักฐานท่ีต�องย่ืนหลังสมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรเปAนพนักงานราชการท่ัวไป 
         เมื่อกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ประกาศรายชื่อผู%มีสิทธิ
เข%ารับการประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินแล%ว 
ให%ผู%ที่มีรายชื่อดังกล7าว นําเอกสารมาย่ืนท่ีกรมพัฒนาการแพทย)แผนไทยและการแพทย)ทางเลือก ในวันท่ี 17 - 18 
มีนาคม 2557  ดังนี้ 
     3.6.1 ใบสมัครท่ีมีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถ7ายหน%าตรง ไม7สวมหมวก ไม7สวม
แว7นตาดํา ซ่ึงถ7ายไว%ไม7เกิน ๑ ปL ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร%อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให%ครบถ%วน  
       3.6.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ%าหน%าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีรูปถ7าย 
ลายมือชื่อและเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน   

 3.6.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ท่ีแสดงว7าเป นผู%มี
คุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน7งท่ีประกาศรับสมัคร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
อย7างใดอย7างหนึ่ง จํานวนอย7างละ ๒ ฉบับ ท้ังนี้ ผู%ท่ีจะถือว7าเป นผู%สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ 
เป นเกณฑ� โดยจะต%องสําเร็จการศึกษา และได%รับอนุมัติจากผู%มีอํานาจอนุมัติภายในวันปMดรับสมัคร คือวันท่ี 
6 มีนาคม 2557  
     กรณียังไม7สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล7าวมายื่นพร%อมใบสมัครได% ก็ให%นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาออกให%โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ี ท่ีได%รับอนุ มัติปริญญาบัตร   
ซ่ึงจะต%องอยู7ภายในกําหนดวันปMดรับสมัครมายื่นแทนก็ได% 
     3.6.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ%าน จํานวนอย7างละ ๑ ฉบับ 

 3.6.5 สําเนาหลักฐานท่ีแสดงว7าเป นผู%ผ7านการเกณฑ�ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป น
ต%น) หรือได%รับการยกเว%น จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู%สมัครเพศชาย)  

 3.6.6 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช7น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู%สมัครเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม7ตรงกัน) หนังสือรับรองประสบการณ�ใน
การทํางานท่ีเก่ียวข%องกับตําแหน7งท่ีประกาศรับสมัคร (ถ%ามี) อย7างละ ๑ ฉบับ  

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให%ผู%สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต%อง พร%อมลงชื่อกํากับ 
และให%นําหลักฐานทุกฉบับใส7ซองสีน้ําตาลขนาด A ๔ (๙ x ๑๒ นิ้ว) พร%อมท้ังเขียนเลขประจําตัวสอบไว%หน%าซองด%วย  
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๔. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 

กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู%มีสิทธิเข%ารับการ
ประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันท่ี 
13 มีนาคม 2557 ณ กลุ7มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒ หรือท่ี www.dtam.moph.go.th หรือ http://job.dtam.moph.go.th 

๕. หลักเกณฑ)และวิธีการเลือกสรร 
ผู%สมัครต%องได%รับการประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังนี้ 
๕.๑ ประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี 1 คะแนนเต็ม 8๐ คะแนน 

ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ� ดังต7อไปนี้ 
  - ความรู%เก่ียวกับงานด%านสาธารณสุข 
  - ความรู%เก่ียวกับงานด%านการแพทย�แผนไทย  
  - ความรู%ท่ัวไปท่ีเก่ียวข%องกับตําแหน7ง  
 ๕.๒ ประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี ๒ คะแนนเต็ม ๑2๐ คะแนน

ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ� (คะแนนเต็ม ๑2๐ คะแนน) ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตําแหน7งหน%าท่ีโดยพิจารณาจากประวัติส7วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ี
ปรากฎของผู%เข%าสอบ และจากการสัมภาษณ�  และอาจใช%วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด%าน
ต7าง ๆ เช7น ความรู%ท่ีอาจใช%เป นประโยชน�ในการปฏิบัติงานในหน%าท่ี ความสามารถ ประสบการณ� ท7วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ� ทัศนคติ จรรยาบรรณของข%าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข%ากับผู%ร7วมงาน 
รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล%อม  ความคิดริเริ่มสร%างสรรค� ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพอ่ืน และรวมถึงสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะท่ีจําเป นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน7ง 
 

๖. เกณฑ)การตัดสิน 
ผู% ท่ีจะถือว7าเป นผู% ท่ีผ7านการเลือกสรรจะต%องเป นผู% ท่ีได%คะแนนในการประเมินความรู%

ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะแต7ละครั้งไม7ตํ่ากว7าร%อยละ ๖๐ 
การจัดจ%างจะเป นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได% กรณีท่ีมีการประเมินความรู%ความสามารถ

ทักษะและสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู%ท่ีได%คะแนนการประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ท้ัง ๒ ครั้งรวมกันมากกว7าเป นผู%อยู7ในลําดับท่ีสูงกว7าถ%าได%คะแนนเท7ากัน จะให%ผู%ท่ีได%คะแนนจากการ
ประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี ๒ มากกว7าเป นผู%อยู7ในลําดับท่ีสูงกว7า และหากคะแนนใน
การประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี ๒ เท7ากัน จะให%ผู%ได%รับหมายเลขประจําตัวสอบก7อน
เป นผู%อยู7ในลําดับท่ีสูงกว7า 

๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร 
    กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู%ผ7านการ

เลือกสรรตามลําดับคะแนนประเมินสมรรถนะ ณ กลุ7มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย�
แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก หรือท่ี www.dtam.moph.go.th หรือ http://job.dtam.moph.go.th โดยบัญชี
รายชื่อดังกล7าวให%เป นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เม่ือเลือกสรรครบกําหนด 2 ปL นับแต7วันข้ึนบัญชี หรือนับแต7วัน
ประกาศรับสมัครในตําแหน7งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม7 แล%วแต7กรณี 
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๘. การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 
ผู%ผ7านการเลือกสรรและได%รับการจ%าง จะต%องทําสัญญาจ%างเป นพนักงานราชการ ประเภท

ท่ัวไป ของกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ตามท่ีกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือกจะกําหนด และตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ปLงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 
(จ%างถึง 30 กันยายน 2559) 

9. ข�อความอ่ืน ๆ ท่ีผู�สมัครควรทราบ  
กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกดําเนินการเลือกสรรด%วยความโปร7งใส 

ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู%ใดแอบอ%างว7าสามารถช7วยเหลือให%ท7านได%รับการเลือกสรร หรือมีพฤติการณ� 
ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย�าได%หลงเชื่อ และแจ%งให%อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก
ทราบด%วย 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕7 
   (ลงชื่อ)  ปภัสสร เจียมบุญศรี 
                       (นายปภัสสร เจียมบุญศรี)  
                รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 

                                      กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป กรมพัฒนาการแพทย)แผนไทยและการแพทย)ทางเลือก 

ลงวันท่ี  ๑๐ กุมภาพันธ) 2557 

ตําแหน�งนักวิชาการสาธารณสุข 
  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางด%านสาธารณสุข ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ การศึกษาวิเคราะห� วิจัย วินิจฉัยปAญหา
พัฒนาทางด%านสาธารณสุข เช7น การสุขศึกษา การส7งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เป นต%น เพ่ือ
เสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานด%านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กําหนดระบบและวิธีการด%าน
นิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด%านการสาธารณสุขการสอน และอบรมด%านการสาธารณสุข 
และปฏิบัติหน%าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข%อง 
 

หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู%ปฏิบัติงานระดับต%นท่ีต%องใช%ความรู% ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด%านวิชาการสาธารณสุข ภายใต%การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ได%รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด%านต7างๆ ดังนี้  

๑. ด�านการปฏิบัติการ 
(๑) ศึกษา ค%นคว%า วิเคราะห� วิจัย สํารวจ รวบรวม ข%อมูลทางวิชาการเบ้ืองต%นท่ีไม7ซับซ%อน เก่ียวกับ

งานด%านสาธารณสุข เช7น การส7งเสริมสุขภาพ การเฝ}าระวังโรค การควบคุมป}องกันโรคและภัยสุขภาพ และการ
ฟQ~นฟูสุขภาพ รวมท้ัง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การ
สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล%อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช%กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือช7วยในการเสริมสร%าง
ระบบการสาธารณสุขท่ีดี 

(๒) สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข%อมูลทางวิชาการด%านสาธารณสุข 
เสนอผู%บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

(๓) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห� และวิจัยงานด%านสาธารณสุข เพ่ือนํามาใช%ในการปฏิบัติงาน ให%
เหมาะสมกับสถานการณ�ต7างๆ 

(๔) ร7วมพัฒนาเนื้อหา องค�ความรู% คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับงานด%านสาธารณสุข และระบบบริการ
สุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค�รวมว7าด%วยการคุ%มครองและส7งเสริมภูมิปAญญา เก่ียวกับงานด%านสาธารณสุขและ
ระบบบริการสุขภาพ และจัดทําคู7มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ� เพ่ือให%
ประชาชนมีความรู% สามารถป}องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

(๕) ปฏิบัติการในการส7งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล%อม การควบคุมป}องกันโรคและภัยสุขภาพ การ
เฝ}าระวังโรค รักษาเบ้ืองต%น และติดตามฟQ~นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ�ท่ีพร%อมใช%งาน 
เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย7างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

(๖) ช7วยจัดทําฐานข%อมูลเบ้ืองต%นท่ีเก่ียวข%องกับงานด%านสาธารณสุข เช7น ข%อมูลของผู%ป�วย กลุ7มเสี่ยง 
บุคลากรทางด%านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล%อมท่ีเอ้ือต7อสุขภาพ สถาน
ประกอบการท่ังภาครัฐและเอกชน องค�กรภาคีเครือข7าย เพ่ือนํามาใช%ในการวิเคราะห� ในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขให%มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

(๗) ให%บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบ้ืองต%น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู%ป�วย ผู%สัมผัส เพ่ือ
การเฝ}าระวัง ควบคุมป}องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังส7งเสริมสุขภาพ และฟQ~นฟูสุขภาพ เพ่ือให%ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี 
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(๘) ร7วมประเมินสิ่งแวดล%อมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะสถานท่ี
สาธารณะทางด%านอนามัยสิ่งแวดล%อม เพ่ือการป}องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย7างมีประสิทธิภาพ 

(๙) ช7วยปฏิบัติงานส7งเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐานการบังคับใช%กฎหมายเก่ียวกับการแพทย� และ
สาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข%อง เพ่ือการคุ%มครองผู%บริโภคด%านบริการและผลิตภัณฑ�สุขภาพ 

 

๒. ด�านการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบร7วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน7วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให%การดําเนินงานเป นไปตามเป}าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 

๓. ด�านการประสานงาน 
(๑) ประสานการทํางานร7วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน7วยงาน เพ่ือให%เกิดความร7วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว% 
(2) ชี้แจงและให%รายละเอียดเก่ียวกับข%อมูล ข%อเท็จจริง แก7บุคคลหรือหน7วยงานท่ีเก่ียวข%อง เพ่ือสร%าง

ความเข%าใจหรือความร7วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได%รับมอบหมาย 
 

๔. ด�านการบริการ 
(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ�ต7างๆ ให%มีคุณภาพและเหมาะแก7การนําไปใช%งานอยู7เสมอ 

รวมท้ังสนับสนุนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข%องกับการให%บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให%การบริการดังกล7าวเป นไปอย7าง
ราบรื่น 

(๒) สนับสนุนการถ7ายทอดความรู%ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก7บุคคลภายในหน7วยงานเพ่ือเป น
ความรู%และให%สามารถดําเนินงานให%มีประสิทธิภาพ 

(๓) ให%บริการทางวิชาการ เช7น การจัดทําเอกสาร ตํารา คู7มือ เอกสาร สื่อเผยแพร7ในรูปแบบต7างๆ 
เพ่ือการเรียนรู%และความเข%าใจในระดับต7างๆ ในงานด%านสาธารณสุข 

(๔) ร7วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค�กร เพ่ือให%เป นบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญ และปฏิบัติงานได%อย7างมีประสิทธิภาพ 

(๕) นิเทศงานด%านสาธารณสุขให%แก7อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู7บ%าน เพ่ือให%สามารถปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีได%อย7างถูกต%องและมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
 มีคุณวุฒิอย7างใดอย7างหนึ่งดังต7อไปนี้      
                1. ได%รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย7างอ่ืนท่ีเทียบได%ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
และได%รับใบอนุญาตเป นผู%ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย�แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือ 
  2. ได%รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย7างอ่ืนท่ีเทียบได%ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย�แผนไทย
ประยุกต� และได%รับใบอนุญาตเป นผู%ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย�แผนไทยประยุกต� 

 

ความรู�ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปAนสําหรับตําแหน�ง 
(๑)  มีความรู%ความสามารถท่ีจําเป นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน7ง 
(๒)  มีทักษะท่ีจําเป นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน7ง 
(๓)  มีสมรรถนะท่ีจําเป นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน7ง 

 
 
 


