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ประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย 

……………………………… 
 

ด้วยกรมอนามัย จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการ 
ในต าแหน่ งนายแพทย์ปฏิบัติ การ  ต าแหน่ งทันตแพทย์ปฏิบั ติการ ต าแหน่ ง เภสัชกรปฏิบัติ การ  
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน   และต าแหน่ง                         
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
และที่ นร ๑๐๐๔/ว 12 ลงวันที่ 21 กันยายน ๒๕60 วุฒิที่ ก.พ. ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล                       
เข้ารับราชการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕62 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการ ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ 
1.1 ต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง 

1.1.1 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)  
1.1.2 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)  
1.1.3 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)  
1.1.4 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)   
1.1.5 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี)    
1.1.6 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)  
1.1.7 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)  
1.1.8 เภสัชกรปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที ่3 นครสวรรค์)  
1.1.9 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)  
1.1.10 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)  
1.1.11 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)  
1.1.12 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี)   
1.1.13 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)  
1.1.14 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี)  
1.1.15 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช)  
1.1.16 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)  
1.1.17 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี) 

 

1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ 
   อัตราเงินเดือนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 

 
 
 

(ส าเนา) 
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๒. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
  จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรกตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๔. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๔.๑ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้ 
        ก. คุณสมบัติท่ัวไป  
    (1) มีสัญชาติไทย  
                             (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  

                       (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
                       ข. ลักษณะต้องห้าม 

              (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง             
                  (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ                 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
                       (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้

ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น  
        (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  

(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค 
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

                (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะ
กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                     (8)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้       
หรือตามกฎหมายอื่น 

(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) 
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)  
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกก็ต่อเมื่อพ้นจาก                      
การเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 
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ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก                   
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

๔.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้

๕. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
  5.1 ผ ู ้ประสงค ์จะสม ัครเข้ารับการคัดเลือก สม ัครได้ทางอ ินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ว ันที่ 4 ธันวาคม 

2560 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560  ตลอด 24 ช ั่วโมง ไม ่เว้นวันหยุดราชการ  ตามข ั้นตอนดังนี้ 
   (1) เ ปิ ด เ ว  ็บ ไ ซต์   https://anamai.job.thai.com/ ห  ัว ข  ้อ  “รั บสมั ค ร คั ด เ ลื อ ก 

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย”  
(2) กรอกข้อความให้ถ ูกต้องและครบถ ้วน ปฏ ิบัติตามข ั้นตอนท ี่กำหนด ระบบจะ

ก  าหนดแบบฟอร์มการช  าระเงินผ ่านเคาน์เตอร ์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให ้โดยอ ัตโนม ัติ 
(3) พ ิมพ ์แบบฟอร์มการช  าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ ่น หรือหาก

ไม ่มีเครื่องพ ิมพ ์ในขณะนั้น ให ้บันท ึกข้อม ูลเก ็บไว้ในรปูแบบ File ลงในส ื่อบันทึกข ้อม ูล  
  ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช  าระเงินหร ือบันท ึกข้อม ูลได้ ผ ู ้สม ัครสามารถ  

เข ้าไปพ ิมพ ์แบบฟอร์มการช  าระเงิน หรือบันทึกข้อม ูลลงในส ื่อบันท ึกข ้อม ูลใหม่ได้อีก แต ่จะไม่สามารถแก้ไข
ข ้อม ูล ในการกรอกใบสม ัครในครั้งแรกท ี่สมบูรณ์แล ้วได้ 

๕.๒ น าแบบฟอร์มการช  าระเงินไปช  าระเงินเฉพาะที่เคาเตอร   บมจ.ธนาคารกร ุงไทย                       
ท ุกสาขาท ั่วประเทศ ตั ้งแต่ว ันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม  2560 ภายในเวลาท  าการ                       
ของธนาคาร การร ับสม ัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม ื่อชำระค ่าธรรมเนียมในการสม ัครสอบเรียบร ้อยแล้ว 

๕.๓ ค ่าธรรมเนียมในการสม ัครสอบต าแหน่งละ 230 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย  
(1) ค ่าธรรมเนยีมสอบ จ านวน 200 บาท 
(2) ค ่าธรรมเนยีมธนาคารรวมค ่าบริการทางอ ินเทอรเ์น็ต จำนวน 30 บาท 

    ค ่าธรรมเน ียมจะไม่จ ่ายคืนให้ไม่ว ่ากรณ ีใด ๆ ทั้งส้ิน 
๕.๔ ผู้สม ัครสอบที่ช  าระค่าธรรมเนียมสอบแล ้ว จะได ้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด

เลขประจำตัวสอบตามลำด ับของการชำระค ่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะ
ของการช าระเงินได้ภายหลังการช าระเงิน และผู้สมัครสอบสามารถพิม พ ใบสมัครสอบพร้อม 
เลขประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่เว็บไซต กรมอนามัย 
https://anamai.job.thai.com/ 

๖. เงื่อนไขในการรบัสม ัครสอบ 
๖.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว และสามารถเลือกสมัครได้

เพียง 1 ต าแหน่ง เท่านั้น 
๖.๒ ผ ู ้สม ัครเข้ารับการคัดเลือกจะต ้องเป็นผ ู้มีว ุฒ ิการศ ึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส  าหรับ

ต าแหน่งของผ ู ้มีส ิทธ ิสม ัครเข้ารับการคัดเลือกในข้อ 4.2 โดยจะต ้องเป็นผ ู้ส  าเร็จการศ ึกษาและได้ร ับการอนุมัติ
จากผ ู้มีอ  านาจอนุมัติภายใน ว ันปิดรับสมัคร คือ ว ันที่ 12 ธันวาคม 2560 ท ั้งนี้ การส  าเร็จการศ ึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ ์  
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๖.๓ การสมัครคัดเลือกตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อและรับรองความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์                          
พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกจงใจกรอกข้อมูล อันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 137  

๖.๔ ผ ู ้สม ัครเข้ารับการคัดเลือกต ้องรับผ ิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว ่าเป็นผ ู้มี
ค ุณสมบัติ ตรงตามประกาศร ับสม ัครคัดเลือก และต ้องกรอกรายละเอ ียดต ่าง ๆ ให ้ถูกต ้องครบถ ้วนตรงตาม
ความเปน็จริง  ในกรณีที่มีความผ ิดพลาดอ ันเก ิดจากผ ู้สม ัครเขา้รับการคัดเลือก หรือตรวจพบว ่าเอกสารหล ักฐาน 
ซ่ึ งผ  ู้สม ัคร เข้ า รั บการคั ด เลื อกน ามายื่ น ไม่ ต ร ง  หรื อ ไ ม่ เป็ น ไปตามประกาศรั บสม  ัครคั ด เลื อก                                   
กรมอนามัยจะถือว ่าผ ู ้สม ัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผ ู้ขาดค ุณสมบัติในการสม ัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต ่ต ้น 
และจะไม ่ค ืนค ่าธรรมเนียมในการสม ัครคัดเลือก 

๖.๕ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสัมภาษณ์ 
            (1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวม

แว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
            (2) ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา

ตรงกับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  
และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) จ านวนอยา่งละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย  กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก                   
ได้ก็ให้น าหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรหรือส าเนาประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
                      (3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย  
จ านวน 1 ฉบับ 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
            (5) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ถ้ามี) ใบเปลี่ยน

ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
             (6) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์  
สาขาเวชกรรม ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และแสดงว่าเป็นไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซ่ึงได้แก่ 

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
          - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
          - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
          - โรคพิษสุราเรื้อรัง  

- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด                                                                  

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนค ารับรองว่า“ส าเนาถูกต้อง”
และลงชื่อก ากับไว้ด้วย (ให้น าหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) 



๕ 
 

 

๗. การประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย ถนนติวานนท์  
อ าเภอเมื อง  จั งหวั ดนนทบุ รี  ห รื อดู ไ ด้ จ าก เ ว็ บ ไซต์ กรมอนามั ย  https://anamai.job.thai.com/ 
หัวข้อ“ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก”  

๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์  และทั้งนี้อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์  
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ                  
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ                
ที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

๙. เกณฑ การตัดสิน  
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   

๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  
     ๑๐.๑  กรมอนามัยจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน

สูงลงมาตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่กรมอนามัยก าหนด ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

  ๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชไีว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(วันที่ 30 กันยายน 2562) แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก         

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง                        

   11.1 ผู้ ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ได้รับ 
การคัดเลือก โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 

  ๑๑.๒  ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่าง 
เพ่ิมอีก กรมอนามัย อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะด าเนินการ 
คัดเลือกใหม่ก็ได ้

12. การรับโอนผู้ได้รับการคดัเลือก 
  กรมอนามัย ไม่ประสงค จะรับโอน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 

ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติก าร 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  และต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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13. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก   
ผู้ ได้ รั บการคัด เลื อกเ พ่ือบรรจุและแต่ งตั้ ง ในต าแหน่ งดั งกล่ าวต้องอยู่ปฏิ บั ติ งาน 

ในหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยจะต้องไม่มีการย้าย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่มีการโอน  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 

  กรมอนามั ย  ด า เ นิ นก ารคั ด เ ลื อ กด้ ว ยคว าม เสมอภาค  โ ปร่ ง ใ ส  แล ะยุ ติ ธ ร ร ม  
ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้ 
โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมอนามัยทราบด้วย 
 

    ประกาศ ณ วันที่   27   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
      ลงชื่อ    ดนัย  ธีวันดา 
           (นายดนัย  ธีวันดา) 
      รองอธิบดีกรมอนามัย  ปฏิบัติราชการแทน 
          อธิบดีกรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ส าเนาถูกต้อง 
  
 
     (นายบรรจง  ด าแพร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
          กรมอนามัย 

   27 พฤศจิกายน 2560 



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
แนบท้ายประกาศกรมอนามัย ลงวันที่  27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

------------------------- 
หน่วยที่ 1  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 

 
1. เงินเดือนที่จะได้รับ 

๑.1 อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (ส าหรับวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา) 

๑.2 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  
และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร)  

๑.3 อัตราเงินเดือน  21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกัน  
กับวุฒิบัตร)  

ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 

๒. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
- จ านวน 1 ต าแหน่ง  บรรจุที่ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
   (1)  ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปูองกันโรค และภัยสุขภาพ 

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถปูองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 
  (2)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น  เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทาง  
การตรวจ  ชันสูตร  วินิจฉัย  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริม  ควบคุม  ปูองกัน  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทางวิชา 
การแพทย์และสาธารณสุข  ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
  (3)  รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน  เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  
ควบคุม  ปูองกัน  เฝูาระวัง  รักษาโรค  และฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เหมาะสม 
กับบริบทของพ้ืนที ่

2.  ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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3.  ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   

4.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานการแพทย์  การควบคุมปูองกันโรคการฟ้ืนฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ  ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ  หน่วยงานราชการ  
เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี 

   (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น  ท าสถิติ   ปรับปรุง  หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ                     
ที่เก่ียวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  (3)  ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษา 
และประชาชน  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๔. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ต่ าก ว่านี้  และ                         

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา  
 

*********************** 
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หน่วยที่ 2  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)  
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
๑.1 อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (ส าหรับวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา) 
๑.2 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  
และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร)  

๑.3 อัตราเงินเดือน  21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียว 
กันกับวุฒิบัตร)  

ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศ กรมอนามัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
  - จ านวน 3 ต าแหน่ง  บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก   
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
       1.  ด้านการปฏิบัติการ 

   (1)  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษาโรค  ฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุม ปูองกันโรค และภัยสุขภาพ
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  และสามารถปูองกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 
  (2)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น  เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทาง  
การตรวจ  ชันสูตร  วินิจฉัย  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริม  ควบคุม  ปูองกัน  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการ
แพทย์และสาธารณสุข  ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
  (3)  รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน  เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  
ควบคุม  ปูองกัน  เฝูาระวัง  รักษาโรค  และฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เหมาะสม 
กับบริบทของพ้ืนที ่
          2.  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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          3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

   (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง   แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย    
          4.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานการแพทย์  การควบคุมปูองกันโรคการฟ้ืนฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ  ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ  หน่วยงานราชการ  
เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี 

   (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น  ท าสถิติ   ปรับปรุง  หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ                    
ที่เก่ียวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  (3)  ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  แก่บุคลากรสาธารณสุข  นักศึกษา 
และประชาชน  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์  หรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  และ                         

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 
 

*********************** 
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หน่วยที่ 3  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์) 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
๑.1 อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (ส าหรับวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา) 
๑.2 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร)  

๑.3 อัตราเงินเดือน  21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกัน  
กับวุฒิบัตร)  

ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 

  - จ านวน 1 ต าแหน่ง   บรรจุที่ศูนย์อนามัยที ่3 นครสวรรค์   
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
      1.  ด้านการปฏิบัติการ 

   (1)  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษาโรค  ฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุม ปูองกันโรค และภัยสุขภาพ
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี   และสามารถปูองกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 
ให้บริการตรวจรักษาโรคและดูแลผู้ปุวยเด็ก แผนกผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
  (2)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น  เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทาง  
การตรวจ  ชันสูตร  วินิจฉัย  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริม  ควบคุม  ปูองกัน  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการ
แพทย์และสาธารณสุข  ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
  (3)  รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน  เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  
ควบคุม  ปูองกัน  เฝูาระวัง  รักษาโรค  และฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เหมาะสม 
กับบริบทของพ้ืนที ่
          2.  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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          3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง   แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย                         
          4.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานการแพทย์  การควบคุมปูองกันโรคการฟ้ืนฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ  ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ  หน่วยงานราชการ  
เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี 

   (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น  ท าสถิติ   ปรับปรุง  หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ                     
ที่เก่ียวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  (3)  ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  แก่บุคลากรสาธารณสุข  นักศึกษา
และประชาชน  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้และได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้ รับหนั งสื ออนุมัติบั ตร หรือวุฒิบั ตรแสดงความรู้  
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 

 
*********************** 
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หน่วยที่ 4 ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) 
 

1. เงินเดือนที่ได้รับ 
๑.1 อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (ส าหรับวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา) 
๑.2 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร)  

๑.3 อัตราเงินเดือน  21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกัน 
กับวุฒิบัตร)  

ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  

- จ านวน 1 ต าแหน่ง   บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี  
(ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางการแพทย์ ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและปัญหาที่

ส าคัญทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จัดระบบก าหนดมาตรฐานทางการแพทย์
และสาธารณสุข ที่มีลักษณะยากซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ ทักษะสูง หรือปฏิบัติงานในฐานะท่ีปรึกษา หรือผู้นิเทศ
งานโดยแนะน าให้ค าปรึกษา โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  ด้านการปฏิบัติการ 

   (1)  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษาโรค  ฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุม ปูองกันโรค และภัยสุขภาพ
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี   และสามารถปูองกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 
  (2)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น  เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทาง  
การตรวจ  ชันสูตร  วินิจฉัย  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริม  ควบคุม  ปูองกัน  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการ
แพทย์และสาธารณสุข  ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
  (3)  รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน  เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  
ควบคุม  ปูองกัน  เฝูาระวัง  รักษาโรค  และฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เหมาะสม 
กับบริบทของพ้ืนที ่
          2.  ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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          3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง   แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                        
          4.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานการแพทย์  การควบคุมปูองกันโรคการฟ้ืนฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ  ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ  หน่วยงานราชการ  
เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี 

   (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น  ท าสถิติ   ปรับปรุง  หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ                     
ที่เก่ียวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  (3)  ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  แก่บุคลากรสาธารณสุข  นักศึกษา
และประชาชน  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้และได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความความรู้ ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 

 
*********************** 
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หน่วยที่ 5  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี) 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
๑.1 อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (ส าหรับวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา) 
๑.2 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร)  

๑.3 อัตราเงินเดือน  21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกัน  
กับวุฒิบัตร)  

ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 

2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
- จ านวน 2 ต าแหน่ง   บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี  

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  ด้านการปฏิบัติการ 

   (1)  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษาโรค  ฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุม ปูองกันโรค และภัยสุขภาพ
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี   และสามารถปูองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 
  (2)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น  เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทาง  
การตรวจ  ชันสูตร  วินิจฉัย  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริม  ควบคุม  ปูองกัน  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการ
แพทย์และสาธารณสุข  ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
  (3)  รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน  เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  
ควบคุม  ปูองกัน  เฝูาระวัง  รักษาโรค  และฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เหมาะสม 
กับบริบทของพ้ืนที ่
  (4)  ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์   ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางนิติเวชศาสตร์  เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 
          2.  ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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          3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง   แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                        
          4.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานการแพทย์  การควบคุมปูองกันโรคการฟ้ืนฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ  ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ  หน่วยงานราชการ  
เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี 

   (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น  ท าสถิติ   ปรับปรุง  หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ                     
ที่เก่ียวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  (3)  ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  แก่บุคลากรสาธารณสุข  นักศึกษา
และประชาชน  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  และ                            

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา  

 
*********************** 
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หน่วยที่ 6 ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่) 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
1.1 อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (ส าหรับวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา) 
1.2 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา ที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร) 

1.3 อัตราเงินเดือน  21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของ  ทันตแพทยสภา ที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม แล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา
เดียวกันกับวุฒิบัตร 
  ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 

2. จ านวนต าแหน่งง่างครั้งแรก 
  - จ านวน 1 ต าแหน่ง  บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  ภายใต้การก ากับ  แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  ด้านการปฏิบัติการ 

   (1)  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  ฟ้ืนฟู  ส่งเสริม ปูองกัน  โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้องใน
ระดับเบื้องต้น  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากท่ีดี 
  (2)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  ในระดับเบื้องต้น  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้                 
ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ  และบริบทของพ้ืนที่ 
  (3)  รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  ในระดับเบื้องต้นเพ่ือประกอบการ
วางแผนพัฒนางานด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 
          2.  ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง   แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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          4.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับ
เบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ  หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ด ี

   (2) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดแผนงาน  หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง  ๆ  
  (3)  สอน  นิเทศ  ฝึกอบรม  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข แก่นักศึกษา  
บุคลากรสาธารณสุข  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  และ                 
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ  สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา 
 

*********************** 
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หน่วยที่ 7  ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี) 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
1.1 อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (ส าหรับวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา) 
  1.2 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา ที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร) 
  1.3 อัตราเงินเดือน  21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (ส าหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของ  ทันตแพทยสภา ที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม แล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา
เดียวกันกับวุฒิบัตร 
  ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 

2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
- จ านวน 1 ต าแหน่ง  บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  ภายใต้การก ากับ  แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  ด้านการปฏิบัติการ 

   (1)  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  ฟ้ืนฟู  ส่งเสริม ปูองกัน  โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้องใน
ระดับเบื้องต้น  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากท่ีดี 
  (2)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  ในระดับเบื้องต้น  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้                 
ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ  และบริบทของพ้ืนที่ 
  (3)  รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  ในระดับเบื้องต้นเพ่ือประกอบการ
วางแผนพัฒนางานด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 
          2.  ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง   แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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          4.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับ
เบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ  หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ด ี

   (2) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นด้านทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดแผนงาน  หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง  ๆ  
  (3)  สอน  นิเทศ  ฝึกอบรม  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข แก่นักศึกษา  
บุคลากรสาธารณสุข  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ  สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา 
 

*********************** 
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หน่วยที่ 8  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์) 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
1.1 อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือน 15,80๐ – ๑7,38๐ บาท (ส าหรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อ
จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) 
  1.2 อัตราเงินเดือน ๑7,5๐๐ – ๑9,25๐ บาท (ส าหรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ปี  ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 

2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
  - จ านวน  1 ต าแหน่ง  บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์   

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  ด้านการปฏิบัติการ 

   (1)  บริการทางเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น  เพ่ือบรรลุผลการรักษา ปูองกัน
ควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา  สมุนไพร  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  (2)  คุ้มครองผู้บริโภค  ตรวจวิเคราะห์  ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น  ด้านยา สมุนไพร  
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการ  ได้มาตรฐานเป็นธรรมและปลอดภัย 
  (3)  ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  ก าหนดแนวทาง  ติดตาม  ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น  เพ่ือ
พัฒนางานเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุข  การคุ้มครองผู้บริโภค 
  (4)  จัดท า  พัฒนามาตรฐาน  แนวทาง  คู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภค  สมุนไพร  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  การแพทย์แผนไทย  การแพทย์ทางเลือก  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 
          2.  ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง   แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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          4.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  ชี้แจง  เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ปุวย ญาติ  หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้สนใจได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์   

   (2) จัดเก็บข้อมูล  ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค                
เพ่ือให้สอดคล้อง  สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดแผนงาน  หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง  ๆ  
  (3)  สอน  นิเทศ  ฝึกอบรม  ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแก่นักศึกษา  บุคลากรสาธารณสุข  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับ 
ใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม  
 

*********************** 
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หน่วยที่ 9  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่) 
  

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท  ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ

กรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
  - จ านวน 1 ต าแหน่ง  บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

3. ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2)  คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้                   
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (3)  บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

   (4)  ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ                  
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
          2.  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
          4.  ด้านการบริการ 
  (1)  สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ                 
การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2)  ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัดเก็บข้อมูล เบื้ องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล                  
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ                     
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
 
 



- ๑๘ - 
 

 

 
4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 

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



- ๑๙ - 
 

 

หน่วยที่ 10  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์) 
 
1. เงินเดือนที่จะได้รับ 

อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท  ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 

- จ านวน 2 ต าแหน่ง  บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2)  คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้                  
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (3)  บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

   (4)  ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ                  
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
          2.  ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
          4.  ด้านการบริการ 
  (1)  สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ                 
การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2)  ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัดเก็บข้อมูล เบื้ องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล                  
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ                     
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
 
 



- ๒๐ - 
 

 

 
4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 

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



- ๒๑ - 
 

 

หน่วยที่ 11  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) 
 
1. เงินเดือนที่จะได้รับ 

อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 

- จ านวน  5 ต าแหน่ง  บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี   

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2)  คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้                  
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (3)  บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

   (4)  ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ                  
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
          2.  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
          4.  ด้านการบริการ 
  (1)  สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ                 
การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2)  ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัดเก็บข้อมูล เบื้ องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล                  
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ                     
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
 
 



- ๒๒ - 
 

 

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

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



- ๒๓ - 
 

 

หน่วยที่ 12  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี) 
 
1. เงินเดือนที่จะได้รับ 

อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
2.จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 

- จ านวน  8 ต าแหน่ง  บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี   

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2)  คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้                   
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (3)  บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

   (4)  ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ                  
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

   (5)  บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินงาน ติดตาม นิเทศ ภาวะสุขภาพของประชาชน 
ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพ เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชน  
มีสุขภาพที่ด ี
          2.  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
          4.  ด้านการบริการ 
  (1)  สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ                 
การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2)  ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัดเก็บข้อมูล เบื้ องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล                  
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ                     
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 



- ๒๔ - 
 

 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 

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



- ๒๕ - 
 

 

หน่วยที่ 13  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)   
 
1. เงินเดือนที่จะได้รับ 

อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 

- จ านวน  2 ต าแหน่ง  บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น   

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2)  คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้                  
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (3)  บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

   (4)  ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ                  
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
          2.  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
          4.  ด้านการบริการ 
  (1)  สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ                 
การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2)  ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัดเก็บข้อมูล เบื้ องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล                  
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ                     
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
 
 



- ๒๖ - 
 

 

 
4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 

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



- ๒๗ - 
 

 

หน่วยที่ 14  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี) 
 
1. เงินเดือนที่จะได้รับ 

อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 

- จ านวน  6 ต าแหน่ง บรรจทุีศู่นย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี   

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2)  คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้                  
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (3)  บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

   (4)  ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ                  
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
          2.  ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
          4.  ด้านการบริการ 
  (1)  สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ                 
การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2)  ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัดเก็บข้อมูล เบื้ องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล                  
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ                     
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
 
 



- ๒๘ - 
 

 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

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



- ๒๙ - 
 

 

หน่วยที่ 15  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช) 
 
1. เงินเดือนที่จะได้รับ 

อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท  ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 
2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 

- จ านวน  1  ต าแหน่ง  บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช   

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2)  คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้                   
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (3)  บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

   (4)  ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ                  
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
          2.  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3.  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
          4.  ด้านการบริการ 
  (1)  สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกั บ                 
การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2)  ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัดเก็บข้อมูล เบื้ องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล                  
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ                     
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
 
 



- ๓๐ - 
 

 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
   

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



- ๓๑ - 
 

 

หน่วยที่ 16  ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์) 

 
1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
  ๑.1 อัตราเงินเดือนระหว่าง  10,84๐ – 11,93๐  บาท  (ส าหรับวุฒิประกาศนียบัตร 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)   
  1.๒  อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,5๐๐ – ๑2,65๐ บาท (ส าหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม) 

ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556    
2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
  - จ านวน 1 ต าแหน่ง  บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  

ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคขั้นพ้ืนฐาน                       
แก่ผู้ใช้บริการภายใต้การควบคุมก ากับของเภสัชกร  เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ  มาตรฐาน 
  (2)   ดูแล  บ ารุงรักษา  เครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
  (3)  บันทึก  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค  
เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง  น าเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
          2.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้ค าแนะน า ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือส่งเสริมความรู้    
ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ 
  (2)  ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี                 
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 
 

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



- ๓๒ - 
 

 

หน่วยที่ 17  ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  (ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี) 

 
1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
  1.1 อัตราเงินเดือนระหว่าง  10,84๐ – 11,93๐  บาท (ส าหรับวุฒิประกาศนียบัตร 
ทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
  1.2 อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,5๐๐ – ๑2,65๐ บาท (ส าหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงทันตสาธารณสุข) 

ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่นไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  และประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556               
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556    

2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
  - จ านวน 1 ต าแหน่ง  บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  

ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ  
แนะน า  ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ให้บริการทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากท่ีดี 
  (2)  จัดเตรียม  ดูแล  บ ารุงรักษา  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์  เพ่ือให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน                       
และเป็นไปตามมาตรฐาน 
  (3)  เก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือจัดท ารายงาน  และน าเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป                                                                                                                                                            
          2.  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้ความรู้  ค าแนะน า  ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
ภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน  เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและให้ ค าแนะน าแก่ผู้อื่นได้ 
  (2)  ประสานงานการท างานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น  
และมีประสิทธิภาพ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้ รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่ งมี ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่ า ๒ ป ี                             
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข 
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