(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
----------------------ด%วยกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัด
จ%างเปนพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ%างของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบั ติเฉพาะของกลุ7มงานและการจัดทํา กรอบอัต รากํ าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยมี
รายละเอียด ดังต7อไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจาง
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดกลุ7มส7งเสริมภูมิปAญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
สถาบันการแพทยแผนไทย
กลุมงาน บริหารทั่วไป
อัตราวาง ๑ อัตรา
คาตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท%ายประกาศ
สิทธิประโยชน) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว7าด%วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง นับตั้งแต7วันทําสัญญาจ%าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม7ต่ํากว7า ๑๘ ปL (นับถึงวันปMดรับสมัคร)
(๓) ไม7เปนบุคคลล%มละลาย
(๔) ไม7เปนผู%มีร7างกายทุพพลภาพจนไม7สามารถปฏิบัติหน%าที่ได% ไร%ความสามารถ หรือ
จิตฟAPนเฟQอนไม7สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไว%ในกฎหมายว7าด%วยระเบียบข%าราชการพลเรือน
(๕) ไม7เปนผู%ดํารงตําแหน7งข%าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ%าหน%าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม7เปนผู%เคยต%องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให%จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว%นแต7เปนโทษสําหรับความผิดที่ได%กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม7เปนผู%เคยถูกลงโทษให%ออก ปลดออก หรือไล7ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน7วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู%ผ7านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ%างจะต%องไม7เปนข%าราชการหรือ
ลูกจ%างของส7วนราชการ พนักงานหรือลูกจ%างของหน7วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ%างของ
ราชการส7วนท%องถิ่น และจะต%องนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกให%ไม7เกิน ๑ เดือน และแสดงว7าไม7เปนโรคที่ต%องห%าม
ตาม กฎ ก.พ. ว7าด%วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด%วย

-๒๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
มีคุณวุฒิอย7างใดอย7างหนึ่งดังต7อไปนี้
1. ได%รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย7างอื่นที่เทียบได%ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย
แผนไทย และได%รับใบอนุญาตเปนผู%ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือ
2. ได%รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย7างอื่นที่เทียบได%ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย
แผนไทยประยุกต และได%รับใบอนุญาตเปนผู%ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู%ประสงคจะสมัครสอบ สมัครได%ทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ) 2557 ถึง
วันที่ 6 มีนาคม 2557 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม7เว%นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปM ด เว็ บ ไซคของกรมพั ฒ นาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลื อ ก
www.dtam.moph.go.th เลือกที่เมนู “ข7าวรับสมัครงาน” เลือกหัวข%อ “ประกาศรับสมัครสอบเพื่อจัดจ%างเปน
พนักงานราชการทั่วไป” หรือ http://job.dtam.moph.go.th
(๒) กรอกข%อ ความให%ถูก ต%อ งและครบถ%ว น ปฏิบัติต ามขั้น ตอนที่กํา หนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผ7านเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให%โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน ๑ แผ7น หรือหากไม7
มีเครื่องพิมพในขณะนั้น ให%บันทึกข%อมูลเก็บไว%ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข%อมูล
(๔) นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุก สาขา ทั่ว ประเทศ ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ) 2557 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557 ภายในเวลาทํา การของ
ธนาคารการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระค7าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร%อยแล%ว
3.2 ค7าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 130 บาท ซึ่งประกอบด%วย
(๑) ค7าธรรมเนียมสอบ จํานวน 100 บาท
(๒) ค7าธรรมเนียมธนาคารรวมค7าบริการทางอินเตอรเน็ต ๓๐ บาท
(อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
3.3 ผู%สมัครสอบที่ชําระค7าธรรมเนียมการสอบแล%ว หลังจากปMดรับสมัครสอบระบบจะออก
เลขประจําตัวสอบให%โดยเรียงตามลําดับการชําระค7าธรรมเนียมสอบ
3.4 ผู%สมัครสอบที่ชําระค7าธรรมเนียมการสอบแล%ว สามารถตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ และ
พิมพใบสมัครสอบได%ตั้งแต7วันที่ 13 มีนาคม 2557 เปนต%นไป โดยเข%าไปที่เว็บไซคของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก www.dtam.moph.go.th หรือ http://job.dtam.moph.go.th หัวข%อย7อย “ตรวจสอบ
รายชื่อและพิมพใบสมัคร”ใส7เลขประจําตัวประชาชน เพื่อค%นหาเลขประจําตัวสอบ เมื่อได%รับเลขประจําตัวสอบ
แล%ว ให%พิมพใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถ7ายหน%าตรง ไม7สวมหมวก ไม7สวมแว7นตาดํา ซึ่งถ7ายไว%ไม7
เกิน ๑ ปL ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร%อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให%ครบถ%วน
สํ า หรั บ ผู% ส มั ค รสอบที่ ชํ า ระค7 า ธรรมเนี ย มการสอบแล% ว แต7 ไ ม7 มี เ ลขประจํ า ตั ว สอบให% นํ า
หลักฐานการชํา ระเงิ นไปติดต7อที่ กลุ7มงานทรั พยากรบุคคล สํ านักบริหาร กรมพัฒ นาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือ ก อาคาร ๓ ชั ้น ๒ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติว านนท อํ า เภอเมือ ง จัง หวัด นนทบุรี
ภายในวันที่ ๑7 มีนาคม ๒๕๕๗ ในวัน และเวลาราชการ

-33.5 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๓.5.๑ การรับสมัครตามขั้นตอนข%างต%น ถือว7าผู%สมัครเปนผู%ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต%องของข%อมูลดังกล7าวตามพระราชบัญญัติว7าด%วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู%สมัครจงใจ
กรอกข%อมูลอันเปนเท็จอาจมีความผิดฐานแจ%งความเท็จต7อเจ%าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗
๓.5.๒ ผู%สมัครเข%ารับการเลือกสรรจะต%องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว7าเปนผู%มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน7งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต%องกรอก
รายละเอียดต7างๆในใบสมัคร พร%อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให%ถูกต%องครบถ%วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู%สมัครไม7ว7าด%วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม7ตรงตามวุฒิของตําแหน7งที่สมัครอันมีผลทําให%ผู%สมัครไม7มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล7าว ให%ถือว7าการรับสมัครและการได%เข%ารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ
สําหรับผู%นั้น และกรมพัฒนาการแพทย)แผนไทยและการแพทย)ทางเลือกจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๓.6 หลักฐานที่ตองยื่นหลังสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปAนพนักงานราชการทั่วไป
เมื่อกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประกาศรายชื่อผู%มีสิทธิ
เข%ารับการประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินแล%ว
ให%ผู%ที่มีรายชื่อดังกล7าว นําเอกสารมายื่นที่กรมพัฒนาการแพทย)แผนไทยและการแพทย)ทางเลือก ในวันที่ 17 - 18
มีนาคม 2557 ดังนี้
3.6.1 ใบสมั ครที่ มีเลขประจํ าตั วสอบ และติ ดรู ปถ7 ายหน% าตรง ไม7 สวมหมวก ไม7 สวม
แว7นตาดํา ซึ่งถ7ายไว%ไม7เกิน ๑ ปL ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร%อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให%ครบถ%วน
3.6.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ%าหน%าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ7าย
ลายมือชื่อและเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน
3.6.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว7าเปนผู%มี
คุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน7งที่ประกาศรับสมัคร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
อย7างใดอย7างหนึ่ง จํานวนอย7างละ ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ผู%ที่จะถือว7าเปนผู%สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ
เป นเกณฑ โดยจะต%องสํา เร็จ การศึกษา และได%รับ อนุมัติจ ากผู%มีอํา นาจอนุมัติภ ายในวัน ปMด รับ สมัคร คือวันที่
6 มีนาคม 2557
กรณียังไม7สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล7าวมายื่นพร%อมใบสมัครได% ก็ให%นําหนังสือ
รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ถานศึ ก ษาออกให% โ ดยระบุ สาขาวิ ชาที่ สํ าเร็ จการศึ กษาและวั นที่ ที่ ได% รั บอนุ มั ติ ปริ ญญาบั ตร
ซึ่งจะต%องอยู7ภายในกําหนดวันปMดรับสมัครมายื่นแทนก็ได%
3.6.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ%าน จํานวนอย7างละ ๑ ฉบับ
3.6.5 สําเนาหลักฐานที่แสดงว7าเปนผู%ผ7านการเกณฑทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เปน
ต%น) หรือได%รับการยกเว%น จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู%สมัครเพศชาย)
3.6.6 สํ าเนาหลั กฐานอื่น ๆ เช7น ใบสํ าคั ญการสมรส (เฉพาะผู% สมั ครเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม7ตรงกัน) หนังสือรับรองประสบการณใน
การทํางานที่เกี่ยวข%องกับตําแหน7งที่ประกาศรับสมัคร (ถ%ามี) อย7างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให%ผู%สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต%อง พร%อมลงชื่อกํากับ
และให%นําหลักฐานทุกฉบับใส7ซองสีน้ําตาลขนาด A ๔ (๙ x ๑๒ นิ้ว) พร%อมทั้งเขียนเลขประจําตัวสอบไว%หน%าซองด%วย

-4๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู%มีสิทธิเข%ารับการ
ประเมิ น ความรู% ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ และกํ า หนดวั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น ในวั น ที่
13 มีน าคม 2557 ณ กลุ7มงานทรัพยากรบุคคล สํ านั กบริหาร กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒ หรือที่ www.dtam.moph.go.th หรือ http://job.dtam.moph.go.th
๕. หลักเกณฑ)และวิธีการเลือกสรร
ผู%สมัครต%องได%รับการประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังนี้
๕.๑ ประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 8๐ คะแนน
ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ ดังต7อไปนี้
- ความรู%เกี่ยวกับงานด%านสาธารณสุข
- ความรู%เกี่ยวกับงานด%านการแพทยแผนไทย
- ความรู%ทั่วไปที่เกี่ยวข%องกับตําแหน7ง
๕.๒ ประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑2๐ คะแนน
ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑2๐ คะแนน) ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตําแหน7งหน%าที่โดยพิจารณาจากประวัติส7วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่
ปรากฎของผู%เข%าสอบ และจากการสัมภาษณ และอาจใช%วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด%าน
ต7าง ๆ เช7น ความรู%ที่อาจใช%เปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหน%าที่ ความสามารถ ประสบการณ ท7วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข%าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข%ากับผู%ร7วมงาน
รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล%อม ความคิดริเริ่มสร%างสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพอื่น และรวมถึงสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน7ง
๖. เกณฑ)การตัดสิน
ผู% ที่ จ ะถื อ ว7 า เป นผู% ที่ ผ7 า นการเลื อ กสรรจะต% อ งเป นผู% ที่ ไ ด% ค ะแนนในการประเมิ น ความรู%
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะแต7ละครั้งไม7ต่ํากว7าร%อยละ ๖๐
การจัดจ% างจะเป นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได% กรณีที่มีการประเมินความรู%ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู%ที่ได%คะแนนการประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ทั้ง ๒ ครั้งรวมกันมากกว7าเปนผู%อยู7ในลําดับที่สูงกว7าถ%าได%คะแนนเท7ากัน จะให%ผู%ที่ได%คะแนนจากการ
ประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว7าเปนผู%อยู7ในลําดับที่สูงกว7า และหากคะแนนใน
การประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท7ากัน จะให%ผู%ได%รับหมายเลขประจําตัวสอบก7อน
เปนผู%อยู7ในลําดับที่สูงกว7า
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
กรมพั ฒ นาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลื อก จะประกาศรายชื่ อผู% ผ7 า นการ
เลือกสรรตามลําดับคะแนนประเมินสมรรถนะ ณ กลุ7มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก หรือที่ www.dtam.moph.go.th หรือ http://job.dtam.moph.go.th โดยบัญชี
รายชื่อดังกล7าวให%เปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปL นับแต7วันขึ้นบัญชี หรือนับแต7วัน
ประกาศรับสมัครในตําแหน7งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม7 แล%วแต7กรณี

-5๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผู%ผ7านการเลือกสรรและได%รับการจ%าง จะต%องทําสัญญาจ%างเปนพนักงานราชการ ประเภท
ทั่ว ไป ของกรมพั ฒ นาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลื อก ตามที่ กรมพั ฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกจะกําหนด และตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ปLงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559
(จ%างถึง 30 กันยายน 2559)
9. ขอความอื่น ๆ ที่ผูสมัครควรทราบ
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกดําเนินการเลือกสรรด%วยความโปร7งใส
ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู%ใดแอบอ%างว7าสามารถช7วยเหลือให%ท7านได%รับการเลือกสรร หรือมีพฤติการณ
ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาได%หลงเชื่อ และแจ%งให%อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ทราบด%วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕7
(ลงชื่อ) ปภัสสร เจียมบุญศรี
(นายปภัสสร เจียมบุญศรี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาการแพทย)แผนไทยและการแพทย)ทางเลือก
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ) 2557
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด%านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห วิจัย วินิจฉัยปAญหา
พัฒนาทางด%านสาธารณสุข เช7น การสุขศึกษา การส7งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เปนต%น เพื่อ
เสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานด%านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กําหนดระบบและวิธีการด%าน
นิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด%านการสาธารณสุขการสอน และอบรมด%านการสาธารณสุข
และปฏิบัติหน%าที่อื่นที่เกี่ยวข%อง
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู% ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต% น ที่ ต% อ งใช% ค วามรู% ความสามารถทางวิ ช าการในการทํ า งาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด%านวิชาการสาธารณสุข ภายใต%การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได%รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด%านต7างๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ค%นคว%า วิเคราะห วิจัย สํารวจ รวบรวม ข%อมูลทางวิชาการเบื้องต%นที่ไม7ซับซ%อน เกี่ยวกับ
งานด%านสาธารณสุข เช7น การส7งเสริมสุขภาพ การเฝ}าระวังโรค การควบคุมป}องกันโรคและภัยสุขภาพ และการ
ฟQ~นฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การ
สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล%อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช%กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช7วยในการเสริมสร%าง
ระบบการสาธารณสุขที่ดี
(๒) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข%อมูลทางวิชาการด%านสาธารณสุข
เสนอผู%บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(๓) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานด%านสาธารณสุข เพื่อนํามาใช%ในการปฏิบัติงาน ให%
เหมาะสมกับสถานการณต7างๆ
(๔) ร7วมพัฒนาเนื้อหา องคความรู% คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด%านสาธารณสุข และระบบบริการ
สุขภาพ โดยบูรณาการแบบองครวมว7าด%วยการคุ%มครองและส7งเสริมภูมิปAญญา เกี่ยวกับงานด%านสาธารณสุขและ
ระบบบริ การสุ ข ภาพ และจั ด ทํ า คู7 มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุ ขศึ ก ษาประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ ให%
ประชาชนมีความรู% สามารถป}องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(๕) ปฏิบัติการในการส7งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล%อม การควบคุมป}องกันโรคและภัยสุขภาพ การ
เฝ}าระวังโรค รักษาเบื้องต%น และติดตามฟQ~นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่พร%อมใช%งาน
เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย7างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๖) ช7วยจัดทําฐานข%อมูลเบื้องต%นที่เกี่ยวข%องกับงานด%านสาธารณสุข เช7น ข%อมูลของผู%ป•วย กลุ7มเสี่ยง
บุคลากรทางด%านบริ การสุขภาพ ประชากร สถานะสุ ขภาพ ระบาดวิ ทยา สิ่ งแวดล%อมที่เ อื้อต7อสุ ขภาพ สถาน
ประกอบการทั่งภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือข7าย เพื่อนํามาใช%ในการวิเคราะห ในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขให%มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(๗) ให%บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต%น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู%ป•วย ผู%สัมผัส เพื่อ
การเฝ}าระวัง ควบคุมป}องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส7งเสริมสุขภาพ และฟQ~นฟูสุขภาพ เพื่อให%ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

-๒(๘) ร7วมประเมินสิ่งแวดล%อมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะสถานที่
สาธารณะทางด%านอนามัยสิ่งแวดล%อม เพื่อการป}องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย7างมีประสิทธิภาพ
(๙) ช7วยปฏิบัติงานส7งเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐานการบังคับใช%กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข%อง เพื่อการคุ%มครองผู%บริโภคด%านบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบร7 ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานของหน7 ว ยงานหรื อโครงการ
เพื่อให%การดําเนินงานเปนไปตามเป}าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานร7วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน7วยงาน เพื่อให%เกิดความร7วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว%
(2) ชี้แจงและให%รายละเอียดเกี่ยวกับข%อมูล ข%อเท็จจริง แก7บุคคลหรือหน7วยงานที่เกี่ยวข%อง เพื่อสร%าง
ความเข%าใจหรือความร7วมมือในการดําเนินงานตามที่ได%รับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณต7างๆ ให%มีคุณภาพและเหมาะแก7การนําไปใช%งานอยู7เสมอ
รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข%องกับการให%บริการทางสาธารณสุข เพื่อให%การบริการดังกล7าวเปนไปอย7าง
ราบรื่น
(๒) สนับสนุนการถ7ายทอดความรู%ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก7บุคคลภายในหน7วยงานเพื่อเปน
ความรู%และให%สามารถดําเนินงานให%มีประสิทธิภาพ
(๓) ให%บริการทางวิชาการ เช7น การจัดทําเอกสาร ตํารา คู7มือ เอกสาร สื่อเผยแพร7ในรูปแบบต7างๆ
เพื่อการเรียนรู%และความเข%าใจในระดับต7างๆ ในงานด%านสาธารณสุข
(๔) ร7วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองคกร เพื่อให%เปนบุคลากรที่มีความ
ชํานาญ และปฏิบัติงานได%อย7างมีประสิทธิภาพ
(๕) นิเทศงานด%านสาธารณสุขให%แก7อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู7บ%าน เพื่อให%สามารถปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ได%อย7างถูกต%องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอย7างใดอย7างหนึ่งดังต7อไปนี้
1. ได%รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย7างอื่นที่เทียบได%ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทยแผนไทย
และได%รับใบอนุญาตเปนผู%ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือ
2. ได%รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย7างอื่นที่เทียบได%ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ประยุกต และได%รับใบอนุญาตเปนผู%ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปAนสําหรับตําแหนง
(๑) มีความรู%ความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน7ง
(๒) มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน7ง
(๓) มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน7ง

