ประกาศจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข!ารับราชการ
ในตําแหนงนักรังสีการแพทย'ปฏิบัติการ และ
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
-----------------------------ด!วยจังหวัดอุดรธานี จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข!ารับราชการใน
ตําแหนงนักรังสีการแพทย'ปฏิบัติการ และตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบข!าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑00๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑00๔/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๕๔ และที่ นร ๑00๔/ว ๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ' ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเข!ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
๑.๑ ตําแหนงนักรังสีการแพทย'ปฏิบัติการ กลุมงานรังสีการแพทย' จํานวน 1 ตําแหนง
๑.๑.๑ อัตราเงินเดือนระหวาง 13,300 – 14,630 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน
เป@นไปตามที่ ก.พ. กําหนด และตามประกาศสํานักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ' วิธีการและ
เงื่อนไขการให!ข!าราชการได!รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
๑.๒ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุมการพยาบาล จํานวน 2 ตําแหนง
๑.๒.๑ อัตราเงินเดือนระหวาง 13,300 – 14,630 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน
เป@นไปตามที่ ก.พ. กําหนด และตามประกาศสํานักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ' วิธีการและ
เงื่อนไขการให!ข!าราชการได!รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก
ตําแหนงเลขที่ 178728 ตําแหนงนักรังสีการแพทย'ปฏิบัติการ กลุมงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลอุดรธานี จํานวน ๑ ตําแหนง
ตําแหนงเลขที่ 178730 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานห!องผาตัด
กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี จํานวน ๑ ตําแหนง
ตําแหนงเลขที่ 178731 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานผู!ปJวยใน
กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี จํานวน ๑ ตําแหนง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
(ดังรายละเอียดแนบทาย)
๔. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู!สมัครสอบ ต!องมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะต!องห!ามตามมาตรา ๓๖
แหงพระราชบัญญัติระเบียบข!าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
/ก. คุณสมบัติ...

-2ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปO (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
(๓) เป@นผู!เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป@น
ประมุขด!วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เป@นผู!ดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เป@นคนไร!ความสามารถ เสมือนไร!ความสามารถ คลวิกลจริต หรือจิตฟSTนเฟUอน
ไมสมประกอบ หรือเป@นโรคที่กําหนดไว!ใน กฎ ก.พ.
(๓) เป@นผู!อยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให!ออกจากราชการไว!กอนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป@นผู!บกพรองศีลธรรมอันดีจนเป@นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป@นกรรมการหรือผู!ดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ!าหน!าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป@นบุคคลล!มละลาย
(๗) เป@นผู!เคยต!องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให!จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว!นแตเป@นโทษสําหรับความผิดที่ได!กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป@นผู!เคยถูกลงโทษให!ออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
(๙) เป@นผู!เคยถูกลงโทษให!ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑0) เป@นผู!เคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป@นผู!เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข!ารับราชการ หรือเข!าปฏิบัติงาน
หนวยงานของรัฐ
ผู!ที่จะเข!ารับราชการเป@นข!าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต!องห!ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘)
(๙) (๑0) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว!นให!เข!ารับราชการได! แตถ!าเป@นกรณีมีลักษณะต!องห!ามตาม (๘)
หรือ (๙) ผู!นั้นต!องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปOแล!ว และในกรณีมีลักษณะต!องห!ามตาม (๑0)
ผู!นั้นต!องออกจากงานหรือออกจากราชการไปแล!วเกินสามปO และต!องมิใชเป@นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะเหตุทุจริตตอหน!าที่ สําหรับผู!มีลักษณะต!องห!ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให!มีสิทธิสมัครเข!ารับการ
คัดเลือกได!แตจะมีสิทธิได!รับบรรจุเป@นข!าราชการพลเรือนสามัญที่ได!รับการคัดเลือกตอ เมื่อพ!นจากการเป@นผู!
ดํารงตําแหนงทางการเมืองแล!ว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัคร และไมอาจให!เข!ารับการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุเข!ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝJายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕0๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕0๑ และตามความในข!อ ๕ ของคําสั่งห!ามเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
/๔.๒.๑ ตําแหนง…

-3–
๔.๒.๑ ตําแหนงนักรังสีการแพทย5ปฏิบัติการ เป@นผู!สําเร็จการศึกษา ได!รับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได!ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร'การแพทย' ทางรังสีเทคนิค และได!รับ
ใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
๔.๒.๒ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป@นผู!สําเร็จการศึกษา ได!รับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได!ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร' และได!รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ' ชั้นหนึ่ง
๕. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
๕.๑ สถานที่รับสมัคร ให!ผู!ประสงค'จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครด!วยตนเอง ได!ที่ฝJายการเจ!าหน!าที่โรงพยาบาลอุดรธานี
๕.๒ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช!าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.
๕.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร ผู!สมัครต!องเสียคาธรรมเนียมในการสมัครตําแหนงละ
๒00 บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกแล!ว คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนให! เว!นแตมีการยกเลิก
การคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปทางทุจริตจึงจายคืนคาธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก
ผู!สมัคร เฉพาะผู!ที่มิได!มีสวนเกี่ยวข!องกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้น
๕.๔ หลักฐานที่ต!องยื่นพร!อมใบสมัคร
(๑) รูปถายหน!าตรง ไมสวมแวนตาดําและไมสวมหมวก ถายครั้งเดียวกันมาแล!วไมเกิน
๖ เดือน(นับถึงวันเป^ดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) หรือหนังสือรับรองฉบับสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติอยางใดอยางหนึ่ง ที่แสดงวาเป@นผู!ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครคัดเลือก และ
สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ผู!ที่จะถือวาเป@น
ผู!สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆเป@นเกณฑ' โดยจะต!องสําเร็จการศึกษาและได!รับ
อนุมัติจากผู!มีอํานาจอนุมัติภายในวันป^ดรับสมัครคัดเลือก คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556
กรณียังไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพร!อมใบสมัครได! ก็ให!นําหนังสือ
รับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให! โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และ วันที่ที่ได!รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต!องอยูภายในกําหนดป^ดรับสมัครมายื่นแทนก็ได!
(๓) สําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถ!ามี)
จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย' ซึ่งออกให!ไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเป@นโรคที่ต!องห!าม
ตาม ก.พ. วาด!วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได!แก
- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเท!าช!างในระยะที่ปรากฏอาการเป@นที่รังเกียจแกสังคม
/- โรคติดยา…
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- โรคติดยาเสพติดให!โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอร!ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอากรเดนชัดหรือรุนแรงและเป@น
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหน!าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด (ควรนําใบรับรองแพทย'มายื่นเมื่อได!รับการคัดเลือก
แล!ว)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให!ผู!สมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกต!อง” และลงชื่อกํากับ
ไว!ด!วย (ให!นําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด!วย) ทั้งนี้ ขอให!โหลดแบบฟอร'มใบรับรองแพทย' ได!ทาง
เว็บไซต' JOB.OCSC.GO.TH
๖. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
ผู!สมัครคัดเลือกต!องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเป@นผู!มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเข!ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และ
จะต!องกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพร!อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให!ถูกต!องครบถ!วนในกรณี
ที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู!สมัครหรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู!สมัครนํามายื่นไมตรง
ตามคุณวุฒิหรือไมเป@นไปตามประกาศรับสมัครจังหวัดอุดรธานีจะถือวาผู!สมัครเป@นผู!ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ครั้งนี้มาตั้งแตต!น
๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
จังหวัดจะประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่
คัดเลือกให!ทราบภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ฝJายการเจ!าหน!าที่ โรงพยาบาลอุดรธานี หรือทาง
Web site ของทางโรงพยาบาลอุดรธานี ที่ www.udh.go.th
๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ' คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหน!าที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู!เข!าสอบ จากการสัมภาษณ' ทั้งนี้ อาจใช!
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด!านตาง ๆ เชน ความรู!ที่ใช!อาจใช!เป@นประโยชน'ในการ
ปฏิบัติงานในหน!าที่ ความสามารถ ประสบการณ' ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ' ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข!าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข!ากับผู!รวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล!อม ความคิด
ริเริ่มสร!างสรรค' ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป@นต!น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป@นของ
ตําแหนง
๙. เกณฑ5การตัดสิน
ผู!ที่จะถือวาเป@นผู!ผานการคัดเลือก จะต!องเป@นผู!ที่ได!คะแนนไมต่ํากวา 60 คะแนน
๑0. การประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับที่
(๑) จังหวัดอุดรธานีจะประกาศขึ้นบัญชีผู!ได!รับการคัดเลือกโดยเรียงลําดับที่จากผู!ที่ได!
คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ'การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู! ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่ ก.พ. และจังหวัดกําหนด ในกรณีผู!ที่ได!รับการคัดเลือกได!คะแนนเทากัน จะให!ผู!ได!รับเลขประจําตัว
สมัครเข!ารับการคัดเลือกกอนเป@นผู!อยูในลําดับสูงกวา
/(2) การขึ้น...
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(๒) การขึ้นบัญชีผู!ได!รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว!จนถึงสิ้นปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แตถ!ามีการคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีกและได!ประกาศรายชื่อผู!ได!รับการคัดเลือกใหมแล!ว บัญชีผู!ได!รับการ
คัดเลือกได!ในครั้งนี้เป@นอันยกเลิก หรือเป@นไปตามที่ ก.พ. กําหนด
๑๑. การบรรจุและแตงตั้ง
(๑) ผู!ได!รับการคัดเลือก จะได!รับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู!ได!รับการ
คัดเลือก โดยได!รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป@นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ระบุไว!ใน
ข!อ ๑.๑ และ ๑.๒
(๒) ในกรณีที่มีผู!ได!รับการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนง
วางเพิ่มอีก จังหวัด อุดรธานี อาจบรรจุและแตงตั้งผู!ได!รับคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการคัดเลือก
ใหมก็ได!
๑๒. การรับโอนผูไดรับการคัดเลือก
จังหวัดอุดรธานี ไมรับโอน ผู!ที่ได!รับการคัดเลือกข!าราชการหรือพนักงานของรัฐทุก
ประเภทไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๑๓. เงื่อนไข ขอความอื่นๆ ที่ผูสมัครควรทราบ
ผู!ได!รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวต!องอยูปฏิบัติงานในตําแหนง
ที่ได!รับบรรจุและแตงตั้งเป@นเวลาไมน!อยกวา ๑ ปO โดยห!ามโอนไปสวนราชการอื่น เว!นแตลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับผู!ได!รับการบรรจุจะต!องไมมีการ
โยกย!าย รวมถึงการโอน การยืมตัว ภายในเวลา 3 ปO
จังหวัดอุดรธานี จะดําเนินการคัดเลือกด!วยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น
หากมีผู!ใดแอบอ!างวาสามารถชวยเหลือให!ทานได!รับการคัดเลือก หรือ มีพฤติการณ'ในทํานองเดียวกันนี้โปรด
อยาได!หลงเชื่อและแจ!งให!ผู!วาราชการจังหวัดทราบด!วย
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศจังหวัดอุดรธานี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
1. ตําแหนงนักรังสีการแพทย5ปฏิบัติการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัยรังสี
รั ก ษาเวชศาสตร' นิ ว เคลี ย ร' แ ละรั งสี ฟ^ สิ ก ส' เชนการถายและบั น ทึ ก ภาพสวนตางๆของรางกายผู! ปJ ว ยด! ว ย
เครื่ องรั งสี เ อ็ ก ซ' โ ดยใช! ก รรมวิ ธี พิเ ศษที่ มีเ ทคนิ คการใช! ที่ยุ งยาก การฉายรั งสี เ พื่ อ บํ า บั ด รั กษาผู! ปJ ว ยที่ เ ป@ น
โรคมะเร็ ง เนื้ อ งอก ก! อ นทู ม ด! ว ยเครื่ อ งโคบอลต' 60 และเครื่ อ งมื อ ทางรั ง สี เ ทคนิ ค อื่ น ๆ การใช! ส าร
กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส'ทางเวชศาสตร'นิวเคลียร'แกผู!ปJวย การคํานวณปริมาณรังสีและการ
กําหนดระยะเวลาที่จะให!รังสีแกผู!ปJวยตามปริมาณที่ต!องการ เพื่อชวยแพทย'ในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค
การใช!เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกําหนดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ'ที่ใช!ในทาง
รังสีการแพทย' การปdองกันอันตรายจากรังสีด!วยวิธีการทางรังสีฟ^สิกส' การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช!ในการ
ปฏิบัติงาน ให!อยูในสภาพที่ปลอดภัยและใช!งานได! ศึกษา ค!นคว!า วิเคราะห' วิจัยทางรังสีการแพทย' รวมทั้ง
ปรับปรุงและค!นคว!าวิธีการหรือเทคนิคใหม ๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน!าที่อื่น
ที่เกี่ยวข!อง
2. ตํ า แหนงพยาบาลวิ ชาชี พปฏิ บัติ ก าร ซึ่ งมีลั กษณะงานที่ ต! องปฏิ บั ติ โดยผู! ได! รั บใบอนุ ญ าต
ประกอบชีพการพยาบาลชั้ นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุ งครรภ'ชั้ นหนึ่ง ที่ เกี่ ยวข!องโดยตรงตอชี วิ ต
สุขภาพและอนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพในชุมชนปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาบริการการ
พยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให!การพยาบาลและการผดุงครรภ'ต ามกฎหมายวิชาชี พ ชวยเหลือแพทย'
กระทํ าการรั กษาโรค ทํ า หน! าที่ เป@ น ผู!ให!บ ริการ โดยอาศั ย หลั กวิ ทยาศาสตร'และศิ ลปะการพยาบาลในการ
ประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปSญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให!การพยาบาลและ
การผดุงครรภ' ศึกษา วิเคราะห' คิดค!น พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให!เป@นไปอยางมีคุณภาพ
และอยูในมาตรฐาน สงเสริมและพัฒนาความรู!ความสามารถทางการพยาบาลให!กับเจ!าหน!าที่ที่เกี่ยวข!องกับงาน
การพยาบาล จั ดสถานที่และเตรีย มอุป กรณ'ที่ใช! ในการรักษาพยาบาล ชวยแพทย'ในการตรวจวิ นิจ ฉัย และ
บําบัดรักษา จัดเตรียมและสงเครื่องมือในการผาตัด ชวยแพทย'ในการใช!ยาระงับความรู!สึก หรือใช!เครื่องมือ
พิ เ ศษบางประเภท เพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย และบํ า บั ด รั กษา ตลอดจนปฏิ บั ติ งานการวางแผนครอบครั ว และการ
ผดุงครรภ' การสงเสริมสุขภาพและปdองกันโรค การฟUeนฟู สภาพผู!ปJวยและปฏิบัติหน!าที่อื่นที่เกี่ยวข!อง

