
(สําเนา)
ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ ตําแหนงแพทยแผนไทยปฏิบัติการ ตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ
ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ ตําแหนงพยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

และตําแหนงเจาพนักงานเภสชักรรมปฏิบัติงาน
………………………………

ดวย กรมอนามัยจะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
นายแพทยปฏิบัติการ  ตําแหนงแพทยแผนไทยปฏิบัติการ  ตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ ตําแหนงเภสัชกร
ปฏิบัติการ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตําแหนง
เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 16 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551
และ ท่ี นร ๑๐๐๔/ว 20 ลงวันท่ี 17 กันยายน ๒๕๕8 เรื่อง วุฒิท่ี ก.พ. กําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล
เขารับราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – พ.ศ. ๒๕60 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขารับราชการ ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุแตงตั้งและเงินเดือนท่ีจะไดรับ

1.1 ตําแหนงท่ีจะบรรจุแตงตั้ง
1.1.1 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ

(ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพ ฯ) (ศูนยอนามัยท่ี 13 กรุงเทพมหานคร)
- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 ตําแหนง

1.1.2 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ
(ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา) (ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา)
- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 ตําแหนง

1.1.3 ตําแหนงแพทยแผนไทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา)
- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 ตําแหนง

1.1.4 ตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ
(ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุรี) (ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุรี)
- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 ตําแหนง

1.1.5 ตําแหนงเภสัชกรปฏบิัติการ
(ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุรี) (ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุรี)
- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 ตําแหนง

1.1.6 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพ ฯ) (ศูนยอนามัยท่ี 13 กรุงเทพมหานคร)
- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 ตําแหนง
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1.1.7 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี) (ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุรี)
- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 2 ตําแหนง

1.1.8 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน) (ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน)
- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 ตําแหนง

1.1.9 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค) (ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค)
- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 ตําแหนง

1.1.10 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก) (ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก)
- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 2 ตําแหนง

1.1.11 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม) (ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม)
- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 ตําแหนง

1.1.12 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา)
- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 ตําแหนง

1.1.13 ตําแหนงเจาพนกังานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุรี) (ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุรี)
- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 ตําแหนง

1.1.14 ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
(ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก) (ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก)
- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 ตําแหนง

1.2 เงินเดือนท่ีจะไดรับ
อัตราเงินเดือนตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

3. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
3.1 ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติท่ัวไป

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
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ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ
(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอ่ืน
(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน

ในนวยงานของรัฐ ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข.(4) (6) (7) (8)
(9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8)
หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10)
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิสมัครเขารับการ
คัดเลือกได แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจเุปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีไดรับการคัดเลือกก็ตอเม่ือพนจากการเปน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับการคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุเขารับราชการ  ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538

3.2 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

4. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

ใหผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองและสามารถ
download ใบสมัครไดท่ี http://person.anamai.moph.go.th โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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- ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ และตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 1
กรุงเทพฯ) (ศูนยอนามัยท่ี 13 กรุงเทพมหานคร) ใหผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัคร
ดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลข
โทรศัพท 0 2590 4066 หรือท่ีกลุมอํานวยการ (ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ) (ศูนยอนามัยท่ี 13
กรุงเทพมหานคร) ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท 0 2521  6550 – 2
ตอ 303 ตั้งแตวันท่ี 18 – 25 กุมภาพันธ 2559 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา 08.30 – 12.00 น.
ภาคบายเวลา13.00–16.30น.

- ตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ และตําแหนงเจาพนักงานทันต
สาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุรี) (ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุรี) ใหผูประสงคสมัครเขารับการ
คัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4066 หรือท่ีกลุมอํานวยการ (ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุรี) (ศูนยอนามัย
ท่ี 6 ชลบุรี) ตําบลนาปา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 3814  8165 – 8 ตั้งแตวันท่ี 18 – 25
กุมภาพันธ 2559 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา08.30–12.00น. ภาคบายเวลา13.00–16.30น.

- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี) (ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุรี)
ใหผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4066 หรือท่ีกลุมอํานวยการ
(ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี) (ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุรี) ถนนศรีสุริยวงศ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท 0 3231  0363 – 71 ตั้งแตวันท่ี 18 – 25 กุมภาพันธ 2559 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชา
เวลา 08.30–12.00น. ภาคบายเวลา13.00–16.30น.

- ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา) (ศูนยอนามัยท่ี 9
นครราชสีมา) ใหผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4066 หรือ
ท่ีกลุมอํานวยการ (ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา) (ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา) ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท 0 4430  5131 ตั้งแตวันท่ี 18 – 25 กุมภาพันธ 2559 ในวันและเวลา
ราชการ ภาคเชาเวลา08.30–12.00น. ภาคบายเวลา13.00–16.30น.

- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน) (ศูนยอนามัยท่ี 7
ขอนแกน) ใหผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4066 หรือท่ีกลุมอํานวยการ
(ศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน) (ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน) ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน หมายเลข
โทรศัพท 0 4323 5902 –5 ตั้งแตวันท่ี 18 – 25 กุมภาพันธ 2559 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา 08.30
–12.00น. ภาคบายเวลา13.00–16.30น.

- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค) (ศูนยอนามัยท่ี 3
นครสวรรค) ใหผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4066 หรือ
ท่ีกลุมอํานวยการ (ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค) (ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค) ตําบลนครสวรรคออก  อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค หมายเลขโทรศัพท 0 5625  5451 ตั้งแตวันท่ี 18 – 25 กุมภาพันธ 2559 ในวันและเวลา
ราชการ ภาคเชาเวลา08.30–12.00น. ภาคบายเวลา13.00–16.30น.

/ - ตําแหนงพยาบาล...
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- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
(ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก) (ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก) ใหผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่น
ใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4066 หรือท่ีกลุมอํานวยการ (ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก) (ศูนยอนามัยท่ี 2
พิษณุโลก) ตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท 0 5529 9280 –1 ตั้งแตวันท่ี 18 – 25
กุมภาพันธ 2559 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา08.30–12.00น. ภาคบายเวลา13.00–16.30น.

- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม) (ศูนยอนามัยท่ี 1
เชียงใหม) ใหผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4066 หรือท่ีกลุมอํานวยการ
(ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม) (ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม) ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หมายเลข
โทรศัพท 0 5327 2740 ตั้งแตวันท่ี 18 – 25 กุมภาพันธ 2559 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา 08.30 –
12.00น. ภาคบายเวลา13.00–16.30น.

- ตําแหนงแพทยแผนไทยปฏิบัติการ และตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี
12 ยะลา) ใหผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4066 หรือท่ีกลุมอํานวยการ
ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา ตําบลสะเตง  จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท 0 7321 2862 ตั้งแตวันท่ี 18 – 25
กุมภาพันธ 2559 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา08.30–12.00น. ภาคบายเวลา13.00–16.30น.

4.2 คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครตําแหนงละ 200 บาท เม่ือสมัครคัดเลือก

แลว คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนใหเวนแตมีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ท้ังหมดเนื่องจากมีการทุจริต
หรือสอไปทางทุจริต จึงจายคืนคาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแกผูสมัครเฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต
หรือสอไปในทางทุจริตนั้น

4.3 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน

ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ

ตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอยางใดอยางหนึ่ง และ
สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) จํานวนอยางละ 2 ฉบับ ท้ังนี้ ผูท่ีจะถือวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษา และ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอนวันปดรับสมัครคัดเลือก คือภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559

ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครเขารับการคัดเลือก
ไดก็ใหนําหนังสือรับรองวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได

(3) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทาย จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน   จํานวน 1 ฉบับ

/ (5) หลักฐาน...
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(5) หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง ถามี) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ

(6) ใบรับรองแพทย (ตนฉบับ) จากแพทยซึ่งไดข้ึนทะเบียนไดรับอนุญาตใหประกอบโรคศิลป สาขา
เวชกรรม ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และแสดงวาเปนไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ.
วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก

- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฎอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด
ท้ังนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขียนคํารับรองวา“สําเนาถูกตอง”และลงชื่อ

กํากับไวดวย (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย)

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก
กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก

ในวันท่ี 3 มีนาคม 2559 ณ กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และจากเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย http://person.anamai.moph.go.th

6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฎของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ และท้ังนี้ อาจใช
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ท่ีจําเปนของตําแหนง ท้ังนี้อาจมีการทดสอบปฏิบัติรวมดวย

7. เกณฑการตัดสิน
ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูไดคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ 60

8. การประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
8.1 การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนสูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ

การพิจารณาท่ีเชื่อมโยงกับระดับความรู ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะท่ีกรมอนามัยกําหนด ในกรณีท่ีมี
ผูไดคะแนนเทากัน ใหผูไดเลขประจําตัวสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา

/ 8.2 การข้ึนบัญชี...
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8.2 การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก จะข้ึนบัญชีไวจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 แตถามีการ
คัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก   และไดประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกไดใหมแลว  บัญชีผูไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้
เปนอันยกเลิก

9. การบรรจุและแตงตั้ง
9.1 ผูไดรับการคัดเลือก จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก

โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในขอ 1.2
9.2 ในกรณีท่ีมีผูไดรับการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพ่ิมอีก

กรมอนามัย อาจบรรจุและแตงตั้งผูท่ีไดรับการคัดเลือกท่ีเหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได

10. การรับโอนผูไดรบัการคัดเลือก
กรมอนามัย ไมประสงคจะรับโอนผูท่ีไดรับการคัดเลือกในตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ  ตําแหนง

แพทยแผนไทยปฏิบัติการ  ตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ ตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการ  ตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรม
ปฏิบัติงาน ท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

11. เง่ือนไขในการสมัครคัดเลือก
11.๑ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือก และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรง
ตามคุณวุฒิ หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร กรมอนามัยจะถือวาผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครในครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร

11.๒ ผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนงท่ี
ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง โดยกรมอนามัยกําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม สําหรับผูไดรับการบรรจุจะตองไมมีการยาย
รวมถึงการโอน  การยืมตัว  เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป

กรมอนามัย ดําเนินการคัดเลือกดวยความเสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้นหากมีผูใดแอบอาง
วาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาไดหลงเชื่อ
และแจงใหอธิบดีกรมอนามัยทราบดวย

ประกาศ ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) ณัฐพร  วงษศุทธิภากร

(นายณัฐพร  วงษศุทธิภากร)
รองอธิบดีกรมอนามัย รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

สําเนาถูกตอง

(นางสาวศิริมา  ทองผิว)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ศิริมา/คัด



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 1 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ

(ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพ ฯ) (ศูนยอนามัยท่ี 13 กรุงเทพมหานคร)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพ ฯ) (ศูนยอนามัยท่ี 13

กรุงเทพมหานคร) จํานวน 1 ตําแหนง เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 1001

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้และไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือ
๒. ไดรับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้และไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

อัตราเงินเดือน
๑. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556
ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 หรือ

2. วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาท่ีมีกําหนดเวลาศึกษา
อบรมไมนอยกวา๓ป ตอจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว หรือหนังสืออนุมัติ
บัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 หรือ

3. วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาท่ีมี
กําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา ๔-๕ ป ตอจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม แลว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,๖1๐ – 23,78๐ บาท
โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดรับเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางาน ปฏิบัติงานดานการแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

/ 1. ดานการปฏิบัติ...
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1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ตรวจ  วินิจฉัย  รักษาโรค  ฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ  ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ

เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ
(2) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยดานวิชาการแพทยและสาธารณสุขเบื้องตน  เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทาง

การตรวจ  ชันสูตร  วินิจฉัย  บําบัดรักษา  ฟนฟูสมรรถภาพ  สงเสริม ควบคุม  ปองกัน  เพ่ือใหไดองคความรูทางวิชาการ
แพทยและสาธารณสุข  ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการ

(3) รวบรวมขอมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอสุขภาพของประชาชน  เพ่ือวางแผนการดําเนินงานตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  ควบคุม
ปองกัน  เฝาระวัง  รักษาโรค  และฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ  ทางการแพทย และสาธารณสุขท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนท่ี

(4) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตรและเหตุตายทางนิติเวชศาสตร ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ทางนิติเวชศาสตร  เพ่ือใหทราบสาเหตุของการเสียชีวิต

2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
3. ดานการประสานงาน

(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  และชี้แจง  เก่ียวกับงานการแพทย  การควบคุมปองกันโรคการฟนฟูสภาพ

และการสงเสริมสุขภาพ  ท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกผูปวยและญาติ  หนวยงานราชการ
เอกชน  หรือประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน  และสามารถ
นําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพท่ีดี

(2 ) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน  ทําสถิติ   ปรับปรุง  หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ
ท่ีเก่ียวกับงานการแพทยและสาธารณสุข  เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(3) ถายทอดองคความรู  เทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข  แกบุคลากรสาธารณสุข นักศึกษาและ
ประชาชน  เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  และสามารถปฏิบัตงิานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 2 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพ ฯ) (ศูนยอนามัยท่ี 13 กรุงเทพมหานคร)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพ ฯ) (ศูนยอนามัยท่ี 13

กรุงเทพมหานคร) จํานวน 1 ตําแหนง เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 2001

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง

อัตราเงินเดือน
ระหวาง 15,00๐ – 16,50๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ

เพ่ือใหไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให

การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร  การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวย

ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางดานสุขภาพ

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน
2. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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4. ดานการบริการ
(1) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษา เบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับ

การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
(2 ) ใหบริ การขอ มูลทางวิ ช าการ   จั ด เ ก็บข อ มูล เบื้ อ งตน  เ ก่ี ยว กับการพยาบาล

เพ่ือใหประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 3 ตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ

(ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุร)ี (ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุรี)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุรี) (ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุรี)

จํานวน 1 ตําแหนง เลขรหสัในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 3001

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้และ

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ  สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา หรือ

๒. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้และ
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ  สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง  หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม  จากทันตแพทยสภา  และไดรับวุฒิบัตร (หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบัตร)
หรืออนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ของทันตแพทยสภา  ท่ีมีกําหนดเวลา
ศึกษาไมนอยกวา 3 ป

อัตราเงินเดือน
๑. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จาก

ทันตแพทยสภา อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 หรือ

2. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จาก
ทันตแพทยสภา และไดรับหนังสือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา
ท่ีมีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา ๓ ป ตอจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมแลว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท โดยให
เปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับ
คุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการให
ขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 หรือ

3. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จาก
ทันตแพทยสภา และไดรับหนังสือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของ
ทันตแพทยสภา ท่ีมีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา ๔-๕ ป ตอจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ไดรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม แลว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน
21,๖1๐ – 23,78๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การให
ขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

/ 1. ลักษณะงานท่ีปฏิบัต.ิ..



- 2 -

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางาน ปฏิบัติงานดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  ภายใตการกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ

(1) ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  ฟนฟู  สงเสริม ปองกัน โรคในชองปากและอวัยวะท่ีเก่ียวของใน
ระดับเบื้องตน  เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพชองปากท่ีดี

(2) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย ดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  ในระดับเบื้องตน  เพ่ือใหไดองคความรู
ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการ  และบริบทของพ้ืนท่ี

(3) รวบรวมขอมูลทางวิชาการดานทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  ในระดับเบื้องตนเพ่ือประกอบการวางแผน
พัฒนางานดานทันตกรรม  ทันตสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ

2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
3. ดานการประสานงาน

(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  และชี้แจง  เก่ียวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบื้องตน

แกผูปวยและญาติ  หนวยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหผูสนใจไดทราบขอมูลและความรู
ตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน  และสามารถนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพชองปากท่ีดี

(2) จัดเก็บขอมูลและใหบริการขอมูลเบื้องตนดานทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  เพ่ือใหสอดคลองและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดแผนงาน  หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

(3) สอน  นิเทศ  ฝกอบรม  ถายทอดความรูเทคโนโลยีทางทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข แกนักศึกษา
บุคลากรสาธารณสุข  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ  สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 4 ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ

(ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุร)ี (ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุรี)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุรี) (ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุรี)

จํานวน 1 ตําแหนง เลขรหสัในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 4001

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ี เทียบได ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร

และไดรับใบอนุญาติเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
อัตราเงินเดือน

๑. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตรท่ีมีหลักสูตร
กําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา อัตราเงินเดือน
15,80๐ – ๑7,38๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การให
ขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11
กรกฎาคม 2556 หรือ

๒. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตรท่ีมีหลักสูตร
กําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา อัตรา
เงินเดือน ๑7,5๐๐ – ๑9,25๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัยเรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี
11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางาน ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ

(1) บริการทางเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุขเบื้องตน  เพ่ือบรรลุผลการรักษา ปองกันควบคุม
โรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใชยา  สมุนไพร  ผลิตภัณฑสุขภาพ

(2) คุมครองผูบริโภค  ตรวจวิเคราะห  ประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการเบื้องตน  ดานยา สมุนไพร
ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ  เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการ  ไดมาตรฐานเปนธรรมและปลอดภัย

(3) ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจัย  กําหนดแนวทาง  ติดตาม  ประเมินผลทางวิชาการเบื้องตน  เพ่ือพัฒนา
งานเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุข  การคุมครองผูบริโภค

(4) จัดทํา  พัฒนามาตรฐาน  แนวทาง  คูมือเบื้องตนทางเภสชักรรม  เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค
สมุนไพร  ผลิตภัณฑสุขภาพ  การแพทยแผนไทย  การแพทยทางเลือก  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน
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2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
3. ดานการประสานงาน

(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา ชี้แจง  เก่ียวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครอง

ผูบริโภคในระดับเบื้องตนแกผูปวย ญาติ  หนวยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหผูสนใจได
ทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน

(2) จัดเก็บขอมูล ใหบริการขอมูลเบื้องตนทางเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค
เพ่ือใหสอดคลอง สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดแผนงาน  หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

(3) สอน  นิเทศ  ฝกอบรม  ถายทอดความรู เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุข การคุมครอง
ผูบริโภคแกนักศึกษา  บุคลากรสาธารณสุข  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ  สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 5 ตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

(ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุร)ี (ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุรี)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุรี) (ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุรี)

จํานวน 1 ตําแหนง เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 5001
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒ ป

ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ หรือ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

อัตราเงินเดือน
๑. ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจาก

มัธยมศึกษาตอนปลาย  อัตราเงินเดือนระหวาง 10,84๐ – 11,93๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรม
อนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑
เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข อัตราเงินเดือนระหวาง 11,5๐๐ – ๑2,65๐
บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดรับเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานดานทันตสาธารณสุข  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน  ภายใตการกํากับ
แนะนํา  ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ใหบริการทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพชองปากท่ีดี
(2) จัดเตรียม  ดูแล  บํารุ งรักษา  เครื่องมือ วัสดุ   อุปกรณ  เพ่ือใหอยู ในสภาพพรอมใชงาน

และเปนไปตามมาตรฐาน
(3) เก็บรวบรวมขอมูล  เพ่ือจัดทํารายงาน  และนําเสนอเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป

2. ดานการบริการ
(1) ใหความรู  คําแนะนํา  ขอมูลเก่ียวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรท่ีเก่ียวของ หนวยงาน

ภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน  เพ่ือใหมีความรูในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและให คําแนะนําแกผูอ่ืนได
(2) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเก่ียวของ  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น  และ

มีประสิทธิภาพ
***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 6 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี) (ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุรี)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี)  (ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุรี)

จํานวน 2 ตําแหนง เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 6001

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง

อัตราเงินเดือน
ระหวาง 15,00๐ – 16,50๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ

เพ่ือใหไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให

การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร  การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวย

ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางดานสุขภาพ

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน
2. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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4. ดานการบริการ
(1) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษา เบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับ

การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
(2 ) ใหบริ การขอ มูลทางวิ ช าการ   จั ด เ ก็บข อ มูล เบื้ อ งตน  เ ก่ี ยว กับการพยาบาล

เพ่ือใหประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 7 ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ

(ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา) (ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา) (ศูนยอนามัยท่ี 9

นครราชสีมา) จํานวน 1 ตําแหนง เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 7001

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้และไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือ
๒. ไดรับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้และไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

อัตราเงินเดือน
๑. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556
ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 หรือ

2. วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาท่ีมีกําหนดเวลาศึกษา
อบรมไมนอยกวา๓ป ตอจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว หรือหนังสืออนุมัติ
บัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 หรือ

3. วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาท่ีมี
กําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา ๔-๕ ป ตอจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม แลว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,๖1๐ – 28,78๐ บาท
โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดรับเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางาน ปฏิบัติงานดานการแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
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1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ตรวจ  วินิจฉัย  รักษาโรค  ฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ  ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ

เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ
(2) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยดานวิชาการแพทยและสาธารณสุขเบื้องตน  เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทาง

การตรวจ  ชันสูตร  วินิจฉัย  บําบัดรักษา  ฟนฟูสมรรถภาพ  สงเสริม ควบคุม  ปองกัน  เพ่ือใหไดองคความรูทางวิชาการ
แพทยและสาธารณสุข  ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการ

(3) รวบรวมขอมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอสุขภาพของประชาชน  เพ่ือวางแผนการดําเนินงานตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  ควบคุม
ปองกัน  เฝาระวัง  รักษาโรค  และฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ  ทางการแพทย และสาธารณสุขท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนท่ี

(4) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตรและเหตุตายทางนิติเวชศาสตร ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ทางนิติเวชศาสตร  เพ่ือใหทราบสาเหตุของการเสียชีวิต

2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
3. ดานการประสานงาน

(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  และชี้แจง  เก่ียวกับงานการแพทย  การควบคุมปองกันโรคการฟนฟูสภาพ

และการสงเสริมสุขภาพ  ท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกผูปวยและญาติ  หนวยงานราชการ
เอกชน  หรือประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน  และสามารถ
นําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพท่ีดี

(2 ) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน  ทําสถิติ   ปรับปรุง  หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ
ท่ีเก่ียวกับงานการแพทยและสาธารณสุข  เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(3) ถายทอดองคความรู  เทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข  แกบุคลากรสาธารณสุข นักศึกษาและ
ประชาชน  เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 8 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน) (ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (ศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน)  (ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน)

จํานวน 1 ตําแหนง เลขรหสัในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 8001

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง

อัตราเงินเดือน
ระหวาง 15,00๐ – 16,50๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏบิัติในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ

เพ่ือใหไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ ยง เพ่ือให

การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร  การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวย

ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางดานสุขภาพ

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน
2. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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4. ดานการบริการ
(1) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษา เบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับ

การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
(2 ) ใหบริ การขอ มูลทางวิ ช าการ   จั ด เ ก็บข อ มูล เบื้ อ งตน เ ก่ี ยว กับการพยาบาล

เพ่ือใหประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 9 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค) (ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค) (ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค)

จํานวน 1 ตําแหนง เลขรหสัในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 9001

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง

อัตราเงินเดือน
ระหวาง 15,00๐ – 16,50๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ

เพ่ือใหไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให

การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร  การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวย

ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางดานสุขภาพ

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน
2. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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4. ดานการบริการ
(1) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษา เบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับ

การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
(2 ) ใหบริ การขอ มูลทางวิ ช าการ   จั ด เ ก็บข อ มูล เบื้ อ งตน  เ ก่ี ยว กับการพยาบาล

เพ่ือใหประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 10 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก) (ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก)  (ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก)

จํานวน 2 ตําแหนง เลขรหสัในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 10001

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง

อัตราเงินเดือน
ระหวาง 15,00๐ – 16,50๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ

เพ่ือใหไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให

การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร  การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวย

ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางดานสุขภาพ

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน
2. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

/4. ดานการ...



- 2 -

4. ดานการบริการ
(1) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษา เบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับ

การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
(2 ) ใหบริ การขอ มูลทางวิ ช าการ   จั ด เ ก็บข อ มูล เบื้ อ งตน  เ ก่ี ยว กับการพยาบาล

เพ่ือใหประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 11 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม) (ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม) (ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม)

จํานวน 1 ตําแหนง เลขรหสัในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 11001

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง

อัตราเงินเดือน
ระหวาง 15,00๐ – 16,50๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ

เพ่ือใหไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให

การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร  การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวย

ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางดานสุขภาพ

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน
2. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสมัฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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4. ดานการบริการ
(1) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษา เบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับ

การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
(2 ) ใหบริ การขอ มูลทางวิ ช าการ   จั ด เ ก็บข อ มูล เบื้ อ งตน  เ ก่ี ยว กับการพยาบาล

เพ่ือใหประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 12 ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
(ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก) (ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก) (ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก)

จํานวน 1 ตําแหนง เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 12001
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒ ป

ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ
๒. ไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

อัตราเงินเดือน
๑. ประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจาก

มัธยมศึกษาตอนปลาย  อัตราเงินเดือนระหวาง 10,84๐ – 11,93๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑
เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม อัตราเงินเดือนระหวาง 11,5๐๐ –
๑2,65๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดรับ
เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน  ภายใตการกํากับ  แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ใหบริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภคข้ันพ้ืนฐาน

แกผูใชบริการภายใตการควบคุมกํากับของเภสัชกร  เพ่ือการบริการอยางมีคุณภาพ  มาตรฐาน
(2) ดูแล  บํารุงรักษา  เครื่องมืออุปกรณ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม

มาตรฐาน
(3) บันทึก  จัดเก็บ  รวบรวมขอมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค

เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลอางอิง  นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
2. ดานการบริการ

(1) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการในเรื่องท่ีไมซับซอน เพ่ือสงเสริมความรู
ความเขาใจของผูใชบริการ

(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 13 ตําแหนงแพทยแผนไทยปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา จํานวน 1 ตําแหนง

เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 13001

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทยแผนไทย

หรือสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย  หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต

อัตราเงินเดือน
ระหวาง 15,00๐ – 16,50๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางาน ปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ใหบริการ  ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล  สงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรค ฟนฟูสภาพ

ดานการแพทยแผนไทยข้ันพ้ืนฐาน  ตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ
(2) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย พัฒนาตนแบบ สํารวจขอมูลทางวิชาการเบื้องตนท่ีไมซับซอนเพ่ือเสริมสราง

ระบบการแพทยแผนไทยท่ีดี และประยุกตใชสําหรับหนวยงานอ่ืน
(3) รวบรวมขอมูลวิชาการ และศึกษาวิเคราะหเบื้องตนในองคความรูดานการแพทยแผนไทย

เพ่ือประกอบการวางแผนการทํางาน หรือจัดทํารายงานทางวิชาการ
2. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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4. ดานการบริการ
(1) จัดเก็บขอมูล  ใหบริการขอมูลเบื้องตน  เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลท่ีเหมาะสม และสามารถนําไปใช

ในการดูแลสุขภาพ
(2) ประชาสัมพันธ ถายทอดองคความรู  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหาและชี้แจงทางวิชาการ

ดานการแพทยแผนไทยแกบุคลากรอ่ืน  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 14 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา จํานวน 1 ตําแหนง

เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 14001

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง

อัตราเงินเดือน
ระหวาง 15,00๐ – 16,50๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ

เพ่ือใหไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให

การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร  การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวย

ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางดานสุขภาพ

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน
2. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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4. ดานการบริการ
(1) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษา เบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับ

การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
(2 ) ใหบริ การขอ มูลทางวิ ช าการ จัด เ ก็บข อ มูล เบื้ อ งตน  เ ก่ี ยว กับการพยาบาล

เพ่ือใหประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
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