เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4

(สาเนา)
ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย
………………………………
ด้ ว ยกรมอนามั ย จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
ในต าแหน่ ง นายแพทย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ต าแหน่ ง ทั น ตแพทย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ต าแหน่ ง เภสั ช กรปฏิ บั ติ ก าร
ต าแหน่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ก าร ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานทั น ตสาธารณสุ ข ปฏิ บั ติ ง าน และต าแหน่ ง
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
และที่ นร ๑๐๐๔/ว 12 ลงวั น ที่ 21 กั น ยายน ๒๕60 วุ ฒิ ที่ ก.พ. ก าหนดให้ คั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ บุ ค คล
เข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕62 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการ ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
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 (ศูนย์อนามัยที่ 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

๒
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔.๑ ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุกเพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิ ดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 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 สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลื อกได้ แต่จ ะมีสิ ทธิได้รับ การบรรจุ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกก็ ต่อเมื่อพ้นจาก
การเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้ว

๓
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
๔.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
๕. กาหนดการและวิธีการรับสมัคร
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม
2560 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เ ปิ ด เว ็บ ไ ซ ต์ https://anamai.job.thai.com/ ห ัว ข ้อ “รั บส มั ค ร คั ด เ ลื อ ก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะ
กาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหาก
ไม่มเี ครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไ ม่ ส ามารถพิม พ์แ บบฟอร์ ม การช าระเงิ น หร ือ บั น ท ึก ข้อ ม ูล ได้ ผ ู้ส มัค รสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ น าแบบฟอร์ ม การช าระเงิ น ไปช าระเงิ น เฉพาะที่ เ คาเตอร บมจ.ธนาคารกร ุง ไทย
ทุก สาขาทั่ว ประเทศ ตั ้ง แต่ ว ัน ที่ 4 ธั น วาคม 2560 ถึ ง วัน ที่ 13 ธั น วาคม 2560 ภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตาแหน่งละ 230 บาท ซึง่ ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ ผู้สมัครสอบที่ชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะ
ของการช าระเงิ น ได้ ภ ายหลั ง การช าระเงิ น และผู้ ส มั ค รสอบสามารถพิ ม พ ใบสมั ค รสอบพร้ อ ม
เลขประจาตัวสอบ และบัต รประจ าตั วสอบ ได้ตั้งแต่วัน ที่ 18 ธั นวาคม 2560 ที่เ ว็บไซต กรมอนามัย
https://anamai.job.thai.com/
๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว และสามารถเลือกสมัครได้
เพียง 1 ตาแหน่ง เท่านั้น
๖.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งของผู้มสี ิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติ
จากผ ู้มีอานาจอนุ มัติ ภ ายใน ว ันปิ ดรั บสมัคร คือ ว ัน ที่ 12 ธันวาคม 2560 ท ั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

๔
๖.๓ การสมัครคัดเลือกตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่ อ และรั บ รองความถู ก ต้ อ งข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกจงใจกรอกข้อมูล อันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
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๖.๔ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน
ซึ่ ง ผ ู้ส มัค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก น ามายื่ น ไม่ ต รง หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามปร ะกาศรั บ สม ัค รคั ด เลื อ ก
กรมอนามัยจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
๖.๕ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสัมภาษณ์
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติด รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สาเนาปริญญาบัตรหรือสาเนาประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) จานวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ย วกั บ การส าเร็ จ การศึก ษาตามหลั ก สู ต รของสถานศึ กษานั้น ๆ เป็น เกณฑ์ โ ดยจะต้องสาเร็ จ การศึ กษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ได้ก็ให้นาหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรหรือสาเนาประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิช าชีพฯ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ถ้ามี) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
สาขาเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และแสดงว่าเป็น ไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึง่ ได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ ารับการคัดเลือกเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
และลงชื่อกากับไว้ด้วย (ให้นาหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย)

๕
๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย ถนนติวานนท์
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี หรื อ ดู ไ ด้ จากเว็ บ ไซต์ ก รมอนามั ย https://anamai.job.thai.com/
หัวข้อ“ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก”
๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะดาเนิ นการคั ดเลื อกโดยวิ ธี การสั ม ภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ และทั้งนี้อาจใช้
วิ ธี ก ารอื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ความรู้ ที่ อ าจใช้ เ ป็ น ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรื อน คุณธรรม จริ ย ธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ ร่ว มงาน รวมทั้งสั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ที่จาเป็นของตาแหน่ง
๙. เกณฑการตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๐.๑ กรมอนามัยจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
สูงลงมาตามลาดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่กรมอนามัยกาหนด ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจาตัว สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(วันที่ 30 กันยายน 2562) แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
11.1 ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก จะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามล าดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือก โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2
๑๑.๒ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่งว่าง
เพิ่ มอี ก กรมอนามั ย อาจบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กที่ เ หลื อ อยู่ ดั ง กล่ า วหรื อ จะด าเนิ น การ
คัดเลือกใหม่ก็ได้
12. การรับโอนผู้ได้รับการคัดเลือก
กรมอนามัย ไม่ประสงคจะรับโอน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ต าแหน่ ง ทั น ตแพทย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ต าแหน่ ง เภสั ช กรปฏิ บั ติ ก าร ต าแหน่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ก าร
ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานเภสั ช กรรมปฏิ บั ติ ง าน และต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานทั น ตสาธารณสุ ข ปฏิ บั ติ ง าน
ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๖
13. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ในต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วต้ อ งอยู่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยจะต้องไม่มีการย้าย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่มีการโอน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
กรม อน ามั ย ด า เนิ นก าร คั ด เ ลื อ กด้ ว ย คว าม เส มอ ภ าค โ ปร่ งใ ส แล ะยุ ติ ธ รร ม
ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมอนามัยทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลงชื่อ ดนัย ธีวันดา
(นายดนัย ธีวันดา)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

สาเนาถูกต้อง
(นายบรรจง ดาแพร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรมอนามัย
27 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
แนบท้ายประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
------------------------หน่วยที่ 1 ตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.1 อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (สาหรับวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา)
๑.2 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (สาหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชี พเวชกรรมของแพทยสภาที่ มีก าหนดเวลาศึ กษาอบรมไม่ น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุ ฒิ ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิ ต
และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร)
๑.3 อัตราเงินเดือน 21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (สาหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีกาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบั ณฑิต และได้รั บใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ ว หรือหนังสื ออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกั น
กับวุฒิบัตร)
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 1 ตาแหน่ง

บรรจุที่สานักอนามัยการเจริญพันธุ์

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการแพทย์ ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปูองกันโรค และภัยสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถปูองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนาแนวทาง
การตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ปูองกัน เพื่อให้ ได้องค์ความรู้ทางวิชา
การแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
(3) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดาเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา
ควบคุม ปูองกัน เฝูาระวัง รักษาโรค และฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมปูองกันโรคการฟื้นฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ
นาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
(2) จั ดเก็ บข้ อมู ลเบื้ องต้ น ท าสถิ ติ ปรั บปรุ ง หรื อจั ดท าฐานข้ อมู ลหรื อระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษา
และประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๔. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาในสาขาวิ ช าแพทยศาสตร์ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
***********************
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หน่วยที่ 2 ตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.1 อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (สาหรับวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา)
๑.2 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (สาหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชี พเวชกรรมของแพทยสภาที่ มีก าหนดเวลาศึ กษาอบรมไม่ น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุ ฒิ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิ ต
และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร)
๑.3 อัตราเงินเดือน 21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (สาหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีกาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบั ณฑิ ต และได้ รั บใบประกอบวิ ชาชี พเวชกรรมแล้ ว หรื อหนั งสื ออนุ มั ติ บั ตรในสาขาวิ ชาเดี ยว
กันกับวุฒิบัตร)
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ กรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 3 ตาแหน่ง บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการแพทย์ ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปูองกันโรค และภัยสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถปูองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนาแนวทาง
การตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ปูองกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการ
แพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
(3) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดาเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา
ควบคุม ปูองกัน เฝูาระวัง รักษาโรค และฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมปูองกันโรคการฟื้นฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ
นาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
(2) จั ดเก็ บข้ อมู ลเบื้ องต้ น ท าสถิ ติ ปรั บปรุ ง หรื อจั ดท าฐานข้ อมู ลหรื อระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษา
และประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาในสาขาวิ ช าแพทยศาสตร์ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
***********************

-๕-

หน่วยที่ 3 ตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.1 อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (สาหรับวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา)
๑.2 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (สาหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีกาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร)
๑.3 อัตราเงินเดือน 21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (สาหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีกาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบั ณฑิต และได้รั บใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ ว หรือหนังสื ออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกั น
กับวุฒิบัตร)
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 1 ตาแหน่ง บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการแพทย์ ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปูองกันโรค และภัยสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถปูองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
ให้บริการตรวจรักษาโรคและดูแลผู้ปุวยเด็ก แผนกผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนาแนวทาง
การตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ปูองกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการ
แพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
(3) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดาเนินงานตรวจ วินิจฉั ย รักษา
ควบคุม ปูองกัน เฝูาระวัง รักษาโรค และฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมปูองกันโรคการฟื้นฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ
นาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
(2) จั ดเก็ บข้ อมู ลเบื้ องต้ น ท าสถิ ติ ปรั บปรุ ง หรื อจั ดท าฐานข้ อมู ลหรื อระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษา
และประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม จากแพทยสภา และได้ รั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ บั ต ร หรื อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
***********************
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หน่วยที่ 4 ตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)
1. เงินเดือนที่ได้รับ
๑.1 อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (สาหรับวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา)
๑.2 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (สาหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีกาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร)
๑.3 อัตราเงินเดือน 21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (สาหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีกาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบั ณฑิต และได้รั บใบประกอบวิ ชาชีพเวชกรรมแล้ ว หรือหนังสื ออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกั น
กับวุฒิบัตร)
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 1 ตาแหน่ง
บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
(ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางการแพทย์ ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและปัญหาที่
สาคัญทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จัดระบบกาหนดมาตรฐานทางการแพทย์
และสาธารณสุข ที่มีลักษณะยากซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ ทักษะสูง หรือปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษา หรือผู้นิเทศ
งานโดยแนะนาให้คาปรึกษา โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปูองกันโรค และภัยสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถปูองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนาแนวทาง
การตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ปูองกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการ
แพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
(3) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดาเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา
ควบคุม ปูองกัน เฝูาระวัง รักษาโรค และฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมปูองกันโรคการฟื้นฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ
นาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
(2) จั ดเก็ บข้ อมู ลเบื้ องต้ น ท าสถิ ติ ปรั บปรุ ง หรื อจั ดท าฐานข้ อมู ลหรื อระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษา
และประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความความรู้ ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
***********************

-๙-

หน่วยที่ 5 ตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.1 อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (สาหรับวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา)
๑.2 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (สาหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีกาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร)
๑.3 อัตราเงินเดือน 21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (สาหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีกาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบั ณฑิต และได้รั บใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ ว หรือหนังสื ออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกั น
กับวุฒิบัตร)
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 2 ตาแหน่ง

บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการแพทย์ ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปูองกันโรค และภัยสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถปูองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนาแนวทาง
การตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ปูองกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการ
แพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
(3) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดาเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา
ควบคุม ปูองกัน เฝูาระวัง รักษาโรค และฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่
(4) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

- ๑๐ -

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมปูองกันโรคการฟื้นฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ
นาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
(2) จั ดเก็ บข้ อมู ลเบื้ องต้ น ท าสถิ ติ ปรั บปรุ ง หรื อจั ดท าฐานข้ อมู ลหรื อระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษา
และประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาในสาขาวิ ช าแพทยศาสตร์ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
***********************

- ๑๑ -

หน่วยที่ 6 ตาแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (สาหรับวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา)
1.2 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (ส าหรับ วุฒิ บัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา ที่มีกาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ ปริญญาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร)
1.3 อัตราเงินเดือน 21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (สาหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของ ทันตแพทยสภา ที่มีกาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม แล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา
เดียวกันกับวุฒิบัตร
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งง่างครั้งแรก
- จานวน 1 ตาแหน่ง

บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ปูองกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้องใน
ระดับเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบื้องต้น เพื่อให้ได้องค์ความรู้
ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ และบริบทของพื้นที่
(3) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบื้องต้นเพื่อประกอบการ
วางแผนพัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

- ๑๒ -

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุ ข ในระดับ
เบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี
(2) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
(3) สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุข แก่นักศึกษา
บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุ ฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา
***********************

- ๑๓ -

หน่วยที่ 7 ตาแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (สาหรับวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา)
1.2 อัตราเงินเดือน 21,๐0๐ – 23,10๐ บาท (ส าหรับ วุฒิ บัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการ
ประกอบวิ ชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา ที่มีกาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ ปริญญาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร)
1.3 อัตราเงินเดือน 21,๖1๐ – 23,78๐ บาท (สาหรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของ ทันตแพทยสภา ที่มีกาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม แล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา
เดียวกันกับวุฒิบัตร
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 1 ตาแหน่ง

บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ปูองกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้องใน
ระดับเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบื้องต้น เพื่อให้ได้องค์ความรู้
ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ และบริบทของพื้นที่
(3) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบื้องต้นเพื่อประกอบการ
วางแผนพัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

- ๑๔ -

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุ ข ในระดับ
เบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี
(2) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
(3) สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุข แก่นักศึกษา
บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา
***********************

- ๑๕ -

หน่วยที่ 8 ตาแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือน 15,80๐ – ๑7,38๐ บาท (สาหรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อ
จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)
1.2 อัตราเงินเดือน ๑7,5๐๐ – ๑9,25๐ บาท (สาหรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดั บเดี ยวกั นในสาขาวิ ชาเภสั ชศาสตร์ ที่ มี หลั กสู ตรก าหนดเวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ ปี ต่ อ จากวุ ฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 1 ตาแหน่ง

บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิ บั ติ งานด้ า นเภสั ช กรรม ภายใต้ การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) บริการทางเภสั ชกรรม เภสัช สาธารณสุ ขเบื้องต้น เพื่อบรรลุ ผ ลการรักษา ปูองกัน
ควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(2) คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ด้านยา สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ ได้มาตรฐานเป็นธรรมและปลอดภัย
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อ
พัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
(4) จัดทา พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

- ๑๖ -

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ปุวย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
(3) สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุ ญาติ เป็ น ผู้ ป ระกอบโรคศิล ปะสาขาเภสั ช กรรมชั้นหนึ่ง หรือ ได้รั บใบอนุญาตเป็ นผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
***********************

- ๑๗ -

หน่วยที่ 9 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวั นที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 1 ตาแหน่ง บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ นภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่ งเสริ ม ปู องกั น ดู แลรั กษา ฟื้ นฟู สุ ขภาพประชาชน หรื อการบริ การอื่ นๆ ทางด้ านสุ ข ภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) สอน แนะน า ให้ ค าปรึ ก ษา เบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ใ ช้ บริ ก ารและครอบครั ว ชุ มชน เกี่ ยวกั บ
การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพยาบาล
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ท ราบข้ อ มู ล และความรู้ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

- ๑๘ -

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

- ๑๙ -

หน่วยที่ 10 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 2 ตาแหน่ง บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ นภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่ งเสริ ม ปู องกั น ดู แลรั กษา ฟื้ นฟู สุ ขภาพประชาชน หรื อการบริ การอื่ นๆ ทางด้ านสุ ข ภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) สอน แนะน า ให้ ค าปรึ ก ษา เบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ใ ช้ บริ ก ารและครอบครั ว ชุ มชน เกี่ ยวกั บ
การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพยาบาล
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ท ราบข้ อ มู ล และความรู้ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

- ๒๐ -

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

- ๒๑ -

หน่วยที่ 11 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 5 ตาแหน่ง บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ นภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่ งเสริ ม ปู องกั น ดู แลรั กษา ฟื้ นฟู สุ ขภาพประชาชน หรื อการบริ การอื่ นๆ ทางด้ านสุ ข ภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จ จริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) สอน แนะน า ให้ ค าปรึ ก ษา เบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ใ ช้ บริ ก ารและครอบครั ว ชุ มชน เกี่ ยวกั บ
การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพยาบาล
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ท ราบข้ อ มู ล และความรู้ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

- ๒๒ -

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

- ๒๓ -

หน่วยที่ 12 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2.จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 8 ตาแหน่ง บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิ บัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ นภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่ งเสริ ม ปู องกั น ดู แลรั กษา ฟื้ นฟู สุ ขภาพประชาชน หรื อการบริ การอื่ นๆ ทางด้ านสุ ข ภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินงาน ติดตาม นิเทศ ภาวะสุขภาพของประชาชน
ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดี
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) สอน แนะน า ให้ ค าปรึ ก ษา เบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ใ ช้ บริ ก ารและครอบครั ว ชุ มชน เกี่ ยวกั บ
การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพยาบาล
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ท ราบข้ อ มู ล และความรู้ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

- ๒๔ -

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

- ๒๕ -

หน่วยที่ 13 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 2 ตาแหน่ง บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ นภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่ งเสริ ม ปู องกั น ดู แลรั กษา ฟื้ นฟู สุ ขภาพประชาชน หรื อการบริ การอื่ นๆ ทางด้ านสุ ข ภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) สอน แนะน า ให้ ค าปรึ ก ษา เบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ใ ช้ บริ ก ารและครอบครั ว ชุ มชน เกี่ ยวกั บ
การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพยาบาล
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ท ราบข้ อ มู ล และความรู้ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

- ๒๖ -

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

- ๒๗ -

หน่วยที่ 14 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 6 ตาแหน่ง บรรจุทศี่ ูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ นภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่ งเสริ ม ปู องกั น ดู แลรั กษา ฟื้ นฟู สุ ขภาพประชาชน หรื อการบริ การอื่ นๆ ทางด้ านสุ ข ภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็ จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) สอน แนะน า ให้ ค าปรึ ก ษา เบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ใ ช้ บริ ก ารและครอบครั ว ชุ มชน เกี่ ยวกั บ
การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพยาบาล
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ท ราบข้ อ มู ล และความรู้ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

- ๒๘ -

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

- ๒๙ -

หน่วยที่ 15 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 1 ตาแหน่ง บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ นภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่ งเสริ ม ปู องกั น ดู แลรั กษา ฟื้ นฟู สุ ขภาพประชาชน หรื อการบริ การอื่ นๆ ทางด้ านสุ ข ภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) สอน แนะน า ให้ ค าปรึ ก ษา เบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ใ ช้ บริ ก ารและครอบครั ว ชุ มชน เกี่ ยวกั บ
การส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพยาบาล
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ท ราบข้ อ มู ล และความรู้ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

- ๓๐ -

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

- ๓๑ -

หน่วยที่ 16 ตาแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.1 อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,84๐ – 11,93๐ บาท (ส าหรับวุฒิ ประกาศนียบัตร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1.๒ อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,5๐๐ – ๑2,65๐ บาท (สาหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม)
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 1 ตาแหน่ง บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้ บ ริ ก ารในงานเภสั ช กรรม เภสั ช สาธารณสุ ข การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคขั้ น พื้ น ฐาน
แก่ผู้ใช้บริการภายใต้การควบคุมกากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
(2) ดูแล บารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตาม
มาตรฐาน
(3) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุ ข การคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บประกาศนีย บั ตรเจ้าพนักงานเภสั ช กรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
***********************

- ๓๒ -

หน่วยที่ 17 ตาแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,84๐ – 11,93๐ บาท (สาหรับวุฒิ ประกาศนียบัตร
ทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1.2 อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,5๐๐ – ๑2,65๐ บาท (สาหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงทันตสาธารณสุข)
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- จานวน 1 ตาแหน่ง

บรรจุที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้บริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
(2) จั ดเตรี ยม ดู แล บ ารุ งรั กษา เครื่ องมื อ วั สดุ อุ ปกรณ์ เพื่ อให้ อยู่ ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
และเป็นไปตามมาตรฐาน
(3) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทารายงาน และนาเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
2. ด้านการบริการ
(1) ให้ความรู้ คาแนะนา ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและให้ คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้
(2) ประสานงานการทางานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รทางทั น ตกรรม ซึ่ ง มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข
***********************

