ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (วุฒิแพทย์แผนไทย)
--------------------------------------ด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (วุฒิแพทย์แผนไทย) ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๕๓ แห่ งพระราชบั ญญั ติระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนั งสือสํ านั กงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (วุฒิแพทย์แผนไทย)
๑.๒ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๘,๖๔๐ -๙,๕๑๐ บาท สําหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรทาง
การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๑.๓ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๙,๓๐๐ – ๑๐,๒๓๐ บาท สําหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์แผนไทย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสําหรับ
คุณวุฒิ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน ๔ ตําแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะ...

-๒ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็ น กรรมการหรื อ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔)
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้
แต่ จะมีสิท ธิได้รั บการบรรจุเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ ที่ส อบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณรทางราชการไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อ าจให้
เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

/๔.๒ ผูส้ มัคร...

-๓๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี้
๔.๒.๑. เป็ นผู้ ขึ้ นทะเบี ยนผู้ สอบผ่ านภาคความรู้ ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พเทคนิ ค หรื อประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชี พ ชั้น สู ง หรื อคุ ณ วุ ฒิอ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ
เดียวกัน และ
๔.๒.๒ ได้รับประกาศนียบัตรทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่ า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ใ นระดับ
เดียวกัน หรือ
๔.๒.๓ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์แผนไทย หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ใ นระหว่ า งวั น ที่
๒๕ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐– ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๑๕ (ชั้น ๔
อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
๕.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ
แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทาง
ทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตนั้น
๕.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป
(๒) สําเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น ประกาศนี ย บั ต รของ
สถานศึ ก ษาใดนั้ น จะถื อ ตามกฎหมาย กฎหรื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาข้างต้นมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
/ในกรณี...

-๔ในกรณี ที่ไม่สามารถนํ าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นํา
หนั งสื อรั บรองคุ ณวุ ฒิ ที่ สถานศึ กษาออกให้ โดยระบุ ส าขาวิ ช าที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาและวั น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทน
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (กรณี
ในหลักฐานการสมัครมีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ
และวันที่ ทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
หมายเหตุ ผู้ สมั ครสอบจะต้องกรอกรายละเอี ยดต่ าง ๆ ในใบสมั คร และยื่นหลั กฐานประกอบ
การรับสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนในวันเวลาที่สมัคร ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอาจพิจารณาไม่รับสมัคร
/๗.การประกาศ...

-๕–
๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่ อบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และทางเว็บไซด์ http : www.dtam.moph.go.th
หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐
คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในเรื่องความรู้ทั่วไปด้าน
การแพทย์แผนไทยและกฎหมายวิชาชีพ ความรู้ด้านเวชกรรมไทย ความรู้ด้านเภสัชกรรมไทย ความรู้ด้านการ
ผดุงครรภ์ไทย และความรู้ด้านการนวดไทย โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน
และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว (ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐) จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป
๘.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การสอบสัมภาษณ์
และการสอบปฏิบัติ เพื่อประเมินความเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย
ทั้งนี้ จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่โดยพิจารณา
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ และ
จากการสัมภาษณ์ และอาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่
อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้ อม ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิ กภาพอื่น และรวมถึงสมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
๑๐. การขึ้นบัญชีรายชื่อผูส้ อบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
/การขึ้น...

-๖การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก
๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๑.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑
๑๑.๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไม่ประสงค์จะรับโอน
ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๒. กรณีนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งอื่น
กรณี ที่ ส่ ว นราชการอื่ น มี ตํ า แหน่ ง ว่ า งในตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมือน
หรือใกล้เคียงกั นกั บตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบั ญชี ไว้ ส่ วนราชการที่ มีตําแหน่งว่ างสามารถ
นํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่นได้ การนํา
รายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งอื่น ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดย
ผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ) ปภัสสร เจียมบุญศรี
(นายปภัสสร เจียมบุญศรี)
รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (วุฒิแพทย์แผนไทย)
-----------------------------------------๑. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๔ ตําแหน่ง ดังนี้
๑. ตําแหน่งเลขที่ ๑๐๘ ปฏิบัติงานกลุ่มงานนวดไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย
๒. ตําแหน่งเลขที่ ๑๔๕ ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย
๓. ตําแหน่งเลขที่ ๑๔๗ ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย
๔. ตําแหน่งเลขที่ ๑๔๘ ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ด้านการแพทย์แผนไทย ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้ การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ให้บริการในงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน
และสุขภาวะที่ดี
(๒) ให้บริการในงานด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน
(๓) ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
(๔) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
(๕) ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และเป็นไปตามมาตรฐาน
(๖) ศึกษา ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เพื่อสนับสนุนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชน
เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
(๒) ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและแนะนําขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และทักษะด้านการแพทย์แผนไทยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
(๔) มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์

