(สำงนำ)
ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย
ด้ว ยกร มอนา มั ย จะดาเนินการคัดเลื อกเ พื่ อ บร รจุ แ ล ะแต่ ง ตั้ ง บุค คลเข้ ารับราชการ
ในตาแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว 20 ลงวันที่ 21 กันยายน ๒๕64 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ ดังต่อไปนี้
1. ตำแหนนงทท่จะบบรระแแหตงทต้งทแหะบงทนนงือนนท่จะบไืรร้บ
1.1 ตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
1.1.1 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)
1.1.2 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
1.1.3 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)
1.1.4 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
1.1.5 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
1.1.6 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)
1.1.7 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา)
1.1.8 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
1.1.9 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
1.1.10 นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
1.1.11 นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
1.1.12 นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)
1.1.13 นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี)
1.1.14 นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
1.1.15 นักกิจกรรมบาบัดปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
1.1.16 นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)
1.1.17 นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา)
1.1.18 นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี)
1.1.19 นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
1.1.20 นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)
1.1.21 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
1.1.22 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
1.1.23 ...

๒
1.1.23 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
1.1.24 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
1.1.25 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)
1.1.26 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
1.1.27 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)
1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. ะำนวนตำแหนนงทวงำทคร้งทแหรก
จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. ะ้กษณบทำนท่จปฏนบ้ตน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๔. คแณสมบ้ตนท้จวไปแหะบคแณสมบ้ตนงฉพำบสำนร้บตำแหนนงทขนทผูรม่สนทธนสม้ครงขรำร้บกำรค้ืงะอนก
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. คแณสมบ้ตนท้จวไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ะ้กษณบตรนทนรำม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคย ...

๓
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) (7) (8) (9) (10)
หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้น
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) นั้น ต้องออกจากงาน หรือ
ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกก็ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
สาหรั บ พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่ รั บ สมั ค รและไม่ อ าจให้ เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
๔.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๕. กำนนืกำรแหะบวนธ่กำรร้บสม้คร
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณี ไ ม่ ส ามารถพิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การช าระเงิ น หรื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ ผู้ ส มั ค รสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึ กข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินเฉพาะที่ เคาเตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ภายในเวลาทาการของธนาคาร
การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครตาแหน่งละ 230 บาท ซึง่ ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
๕.๔ ผู้ ส มั ค รที่ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจาตัว โดยจะกาหนด
เลขประจาตัวตามลาดั บ ของการชาระค่ า ธรรมเนี ย มการสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ
ของการชาระเงินได้ภ ายหลั งการชาระเงิน และผู ้ ส มั ค ร สามารถพิ ม พ์ ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจาตัว
และบัตรประจาตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ทีเ่ ว็บไซต์กรมอนามัย https://anamai.thaijobjob.com/

6. เงื่อนไข ...

๔
๖. งทอจนนไขในกำรร้บสม้ครค้ืงะอนก
๖.๑ ผู้ ส มัครเข้ารั บ การคัดเลื อกสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว และสามารถเลื อกสมัคร
ได้เพียง 1 ตาแหน่ง เท่านั้น
๖.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติ
จากผู้ มีอานาจอนุมัติ ภ ายใน วัน ปิ ดรับ สมัคร คื อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ การสาเร็ จ การศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ
การสาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๓ การสมัครคัดเลือกตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และพระราชบัญญัติว่ าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จงใจกรอกข้อมูล อันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137
๖.๔ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มคี วามผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครเข้า
รับ การคัดเลื อกน ามายื่น ไม่ ตรง หรื อไม่ เป็ นไปตามประกาศรับสมั ครคัดเลื อก กรมอนามัยจะถือว่าผู้ สมัคร
เข้ารับ การคัดเลื อก เป็ น ผู้ขาดคุณ สมบั ติใ นการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ ต้ นและจะไม่ คืนค่าธรรมเนียม
ในการสมัครคัดเลือก
๖.๕ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสัมภาษณ์
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติด รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภา
สถานศึกษาอนุมัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รั บอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัครคัดเลือก คือ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถน าหลั ก ฐานการศึ ก ษาดั ง กล่ า วมายื่ น พร้ อ มใบสมั ค รเข้ า รั บ
การคัดเลือกได้ก็ให้นาหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่
ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(5) หลั ก ฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ – นามสกุล (ในกรณี
ที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบ
โรคศิลป์สาขาเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และแสดงว่าเป็นไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึง่ ได้แก่
วัณโรค ...

๕
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ ารับการคัดเลือกเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
และลงชื่อกากับไว้ด้วย (ให้นาหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย)
๗. กำรปรบกำศรำยชอจนผูรสม้ครงขรำร้บกำรค้ืงะอนก กำนนืว้น งวะำ แหะบสถำนท่จค้ืงะอนก
กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย ถนนติวานนท์
อาเภอเมื อง จั งหวั ดนนทบุ รี หรื อดู ได้ จ ากเว็ บไซต์กรมอนามัย https://anamai.thaijobjob.com/ หั ว ข้ อ
“ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก”
๘. นะ้กสูตรแหะบวนธ่กำรค้ืงะอนก
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. งกณฑ์กำรต้ืสนน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมจากการสัมภาษณ์ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
๑๐. กำรปรบกำศขึงนบ้ญช่ผูรไืรร้บกำรค้ืงะอนก
๑๐.๑ กรมอนามัยจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามลาดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่กรมอนามัยกาหนด ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับ การคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
(วันที่ 30 กันยายน 2566) แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รั บการคัดเลือก
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๑. กำรบรระแแหะบแหตงทต้งท
11.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2
11.2 ในกรณี ...

๖
๑๑.๒ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่งว่าง
เพิ่มอีก กรมอนามัย อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
12. กำรร้บโนนผูรไืรร้บกำรค้ืงะอนก
กรมอนามัย ไม่ป ระสงค์จะรับโอน ผู้ ที่ได้ รับการคัดเลื อก ที่เ ป็นข้า ราชการหรือพนักงาน
ของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
13. งทอจนนไขในกำรสม้ครค้ืงะอนก
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
ในหน่ ว ยงานที่ได้รั บ การบรรจุ และแต่ งตั้ง ตามวุ ฒิ ที่กาหนด โดยต้อ งอยู่ปฏิบั ติราชการในส่ ว นราชการนั้ น
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น
กรมอนามัย ดาเนินการคัดเลือกด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้นหากมีผู้ใด
แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทานองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อ
และแจ้งให้อธิบดีกรมอนามัยทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ) อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

สาเนาถูกต้อง
(นายบรรจง ดาแพร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
กรมอนามัย
15 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมอนามัย
แนบท้ายประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
------------------------หน่วยที่ 1 ตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
- อัตราเงินเดือน ๑8,02๐ – ๑9,83๐ บาท (สาหรับวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา) ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จานวน 2 ตาแหน่ง
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบั ติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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 และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดาเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ปูองกัน
เฝูาระวัง รักษาโรค และฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(4) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
(5) ปฏิบัติราชการทีศ่ ูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
2) ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้ง ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 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 ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

(4) ด้าน...

๒
4) ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมปูองกันโรคการฟื้นฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและญาติ หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่ สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ
นาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
(2) จั ดเก็บ ข้อมูลเบื้ องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข
นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
***********************

๓
หน่วยที่ 2 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จานวน 4 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ น ภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ปุวย
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) ปฏิบัติราชการที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
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 การข้ อมู ล ทางวิ ช าการ จัด เก็ บข้ อมู ล เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ การพยาบาล เพื่อ ให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิ จของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4. คุณสมบัติ...

๔
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

๕
หน่วยที่ 3 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ น ภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ปุวย
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) ปฏิบัติราชการที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
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 การพยาบาลเพื่ อ ให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิ จของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4. คุณสมบัติ...

๖
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

๗
หน่วยที่ 4 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จานวน 3 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ น ภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ปุวย
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) ปฏิบัติราชการที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
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 การพยาบาลเพื่ อ ให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิ จของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4. คุณสมบัติ...

๘
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

๙
หน่วยที่ 5 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จานวน 3 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ น ภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ปุวย
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
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) ชี้แจงและให้รายละเอี ยดเกี่ยวกับข้อมูล 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) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชน
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ
การพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4. คุณสมบัติ ...

๑๐
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

๑๑
หน่วยที่ 6 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ น ภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ปุวย
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
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) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชน
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ
การพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4. คุณสมบัติ ...

๑๒
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

๑๓
หน่วยที่ 7 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จานวน 2 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ น ภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ปุวย
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
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) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชน
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ
การพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4. คุณสมบัติ ...

๑๔
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

๑๕
หน่วยที่ 8 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่ น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ น ภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ปุวย
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) ปฏิบัติราชการที่ศูนย์อนมัยที่ 12 ยะลา
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) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชน
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ
การพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4. คุณสมบัติ...

๑๖
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

๑๗
หน่วยที่ 9 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จานวน 2 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมิ น ภาวะสุ ขภาพ วิเ คราะห์ ปัญ หา วินิจ ฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ย ง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ปุวย
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) ปฏิบัติราชการในพื้นที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชน
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ
การพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4. คุณสมบัติ ...

๑๘
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
***********************

๑๙
หน่วยที่ 10 ตาแหน่งนักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านกายภาพบาบัด ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้บริการทางกายภาพบาบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับการบริการ
ที่ถูกต้อง เหมาะสม
(2) คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบาบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพื่อให้การบริการทางกายภาพบาบัดเป็น ไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ทางกายภาพบาบัด เพื่อพัฒนาการให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
(4) ส่งเสริม ปูองกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบาบัด
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
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) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบาบัด เพื่อให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ การพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ ขององค์กกร
4. คุณสมบัติ ...

๒๐
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบาบั ด
ทางกายภาพบาบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบาบัดของสภากายภาพบาบัด
***********************

๒๑
หน่วยที่ 11 ตาแหน่งนักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านกายภาพบาบัด ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้บริการทางกายภาพบาบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับการบริการ
ที่ถูกต้อง เหมาะสม
(2) คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบาบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพื่อให้การบริการทางกายภาพบาบัดเป็น ไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบาบัด เพื่อพัฒนาการให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
(4) ส่งเสริม ปูองกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบาบัด
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
2) ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรื อหน่วยงาน 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) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบาบัด เพื่อให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการดูแลตนเองการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุนภารกิ จของหน่วยงาน และใช้ประกอบ การพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ ขององค์กกร
4. คุณสมบัติ ...

๒๒
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบาบั ด
ทางกายภาพบ าบั ด และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขากายภาพบ าบั ด หรื อ ใบอนุ ญ าต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดของสภากายภาพบาบัด
***********************

๒๓
หน่วยที่ 12 ตาแหน่งนักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านกายภาพบาบัด ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้บริการทางกายภาพบาบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับการบริก าร
ที่ถูกต้อง เหมาะสม
(2) คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบาบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพื่อให้การบริการทางกายภาพบาบัดเป็น ไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบาบัด เพื่อพัฒนาการให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
(4) ส่งเสริม ปูองกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบาบัด
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
2) ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รับ 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) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบาบัด เพื่อให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการดูแลตนเองการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุนภารกิ จของหน่วยงาน และใช้ประกอบ การพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ ขององค์กกร
4. คุณสมบัติ ...

๒๔
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิ อย่างอื่ นที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบาบั ด
ทางกายภาพบ าบั ด และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขากายภาพบ าบั ด หรื อ ใบอนุ ญ าต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดของสภากายภาพบาบัด
***********************

๒๕
หน่วยที่ 13 ตาแหน่งนักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านกายภาพบาบัด ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้บริการทางกายภาพบาบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับการบริการ
ที่ถูกต้อง เหมาะสม
(2) คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบาบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพื่อให้การบริการทางกายภาพบาบัดเป็น ไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบาบัด เพื่อพัฒนาการให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
(4) ส่งเสริม ปูองกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบาบัด
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
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) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบาบัด เพื่อให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการดูแลตนเองการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุนภารกิ จของหน่วยงาน และใช้ประกอบ การพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ ขององค์กกร
4. คุณสมบัติ ...

๒๖
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช ากายภาพบาบั ด
ทางกายภาพบ าบั ด และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขากายภาพบ าบั ด หรื อ ใบอนุ ญ าต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดของสภากายภาพบาบัด
***********************

๒๗
หน่วยที่ 14 ตาแหน่งนักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านกายภาพบาบัด ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้บริการทางกายภาพบาบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับการบริการ
ที่ถูกต้อง เหมาะสม
(2) คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบาบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพื่อให้การบริการทางกายภาพบาบัดเป็น ไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบาบัด เพื่อพัฒนาการให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
(4) ส่งเสริม ปูองกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบาบัด
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
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) ชี้แจงและให้รายละเอี ยดเกี่ยวกับข้อมูล 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) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบาบัด เพื่อให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุนภารกิ จของหน่วยงาน และใช้ประกอบ การพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ ขององค์กกร
4. คุณสมบัติ ...

๒๘
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบาบั ด
ทางกายภาพบ าบั ด และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขากายภาพบ าบั ด หรื อ ใบอนุ ญ าต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดของสภากายภาพบาบัด
***********************

๒๙
หน่วยที่ 15 ตาแหน่งนักกิจกรรมบาบัดปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ด้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบาบัด ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตาม ที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิ บั ติ ง านด้ า นกิ จ กรรมบ าบั ด ขั้ น พื้ น ฐานตามมาตรฐานวิ ช าชี พ กิ จ กรรมบ าบั ด
ในการให้บริการทางกิจกรรมบาบัดแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การบริการ
ทางกิจกรรมบาบัดเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันสถานการณ์ และทันเวลา
(3) บันทึก รวมรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ประดิษฐ์ดัดแปลง ประยุก ต์ใช้อุปกรณ์
เครื่องช่ว ย เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริการผู้ปุวยให้มีคุณ ภาพให้บุคคล
ดาเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวชุมชนและสังคม
(4) ส่งเสริม ปูองกัน บาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ สุขภาพของประชาชน หรือการบริการอื่นๆ
ทางด้านกิจกรรมบาบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
(5) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
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 แนะนา ให้คาปรึกษาเบื้องต้นด้านกิจกรรมบาบัดแก่ผู้ใช้บริการ ครอบครัว ชุมชน
เกี่ยวกับการส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ยวกับด้านกิจกรรมบาบั ดเพื่อให้
บุคลากรของส่วนราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สนับสนุน
ภารกิจและประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
4. คุณสมบัติ ...

๓๐
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกิจกรรมบาบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบาบัด
***********************

๓๑
หน่วยที่ 16 ตาแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรววินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา
และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้ รับบริการ ได้รับการตรวจรักษา
ที่ถูกต้อง เหมาะสม
(2) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย
รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ และสาธารณสุข
(3) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใด
ด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนางานด้านรังสี
การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ
(4) ดาเนินการด้านเทคนิคในการปูองกันอันตรายจากรังสี และการกาจัดกากกัมมันตรังสี
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
(5) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดาเนินการจัดทาอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสี
ในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข
(6) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
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) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้น แก่ผู้ปุวย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ และการปูองกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ปุวยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(2) จัดเก็บ...

๓๒
(2) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยที่เข้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ปุวย
(3) ส่ งเสริ ม หรื อประชาสั มพันธ์ให้ บุคลากรทางรังสี การแพทย์นามาตรฐานวิช าชีพรังสี
เทคนิ ค ไปใช้ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ การทางรั ง สี ก ารแพทย์ อย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสม
และเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
***********************

๓๓
หน่วยที่ 17 ตาแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา)
1. . เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรววินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา
และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้ รับบริการ ได้รับการตรวจรักษา
ที่ถูกต้อง เหมาะสม
(2) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย
รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ และสาธารณสุข
(3) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรัก ษาทางด้านใด
ด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนางานด้านรังสี
การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ
(4) ดาเนินการด้านเทคนิคในการปูองกันอันตรายจากรังสี และการกาจัดกากกัมมันตรังสี
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
(5) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดาเนินการจัดทาอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสี
ในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข
(6) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
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) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้น แก่ผู้ปุวย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ และการปูองกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ปุวยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(2) จัดเก็บ...

๓๔
(2) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยที่เข้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ปุวย
(3) ส่ งเสริ ม หรื อประชาสั มพันธ์ให้ บุคลากรทางรังสี การแพทย์นามาตรฐานวิช าชีพรังสี
เทคนิ ค ไปใช้ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ การทางรั ง สี ก ารแพทย์ อย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสม
และเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
***********************

๓๕
หน่วยที่ 18 ตาแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรววินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา
และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้ รับบริการ ได้รับการตรวจรักษา
ที่ถูกต้อง เหมาะสม
(2) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย
รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ และสาธารณสุข
(3) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใด
ด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล สาหรับการพัฒนางานด้านรังสี
การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ
(4) ดาเนินการด้านเทคนิคในการปูองกันอันตรายจากรังสี และการกาจัดกากกัมมันตรังสี
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
(5) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดาเนินการจัดทาอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสี
ในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข
(6) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
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) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้น แก่ผู้ปุวย และผู้ สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ และการปูองกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ปุวยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(2) จัดเก็บ...

๓๖
(2) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ปุวยที่เข้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ปุวย
(3) ส่ งเสริ ม หรื อประชาสั มพันธ์ให้ บุคลากรทางรังสี การแพทย์นามาตรฐานวิช าชีพรังสี
เทคนิ ค ไปใช้ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ การทางรั ง สี ก ารแพทย์ อย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสม
และเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
***********************

๓๗
หน่วยที่ 19 ตาแหน่งนักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการท างาน ปฏิ บั ติ ง านด้ า นจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวงสอบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐาน
วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก กับกลุ่มเปูาหมาย เพื่อค้นหา อธิบาย ทานายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต พยาธิสภาพ
ทางสมอง พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญากลไกที่มาหรือสาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด ความผิดปกติทางจิตใจ การกระทาผิดกฎหมายหรือกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับทางกฎหมาย การเจ็บปุวยทางจิตเวชในระดับที่ไม่ขับซ้อน
(2) ให้การปรึกษา จิตบาบัด พฤติกรรมบาบัด การบาบัดทางจิตวิทยา การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางจิ ต ใจ สั ง คม อารมณ์ สติ ปั ญ ญา ตามมาตรฐานวิ ช าชีพ จิ ตวิ ท ยาคลิ นิก ในระดับ ที่ ไ ม่ซั บ ซ้อ น เพื่ อ ให้
กลุ่ ม เปู าหมายเข้า ใจ ยอมรั บ ปั ญหาของตนเอง ปรั บเปลี่ ย น อารมณ์ ความคิด พฤติก รรมวิ ธีก ารปรั บตั ว
หรือแก้ปัญหา บุคลิกภาพที่บกพร่องให้เหมาะสม และใช้ศักยภาพของตนเองได้
(3) ส่งเสริม ปูองกัน เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพทางจิตใจ
ของกลุ่มเปูาหมาย โดยการวิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการ ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาคลินิก
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดาเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ปูองกันการกลับมาปุวยซ้า หรือกระทาผิดซ้า
(4) รวบรวม ศึกษา ข้อมูลงานวิจัย ด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านจิตวิทยาคลินิก
(5) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน ทางจิตวิทยาคลินิก เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบ
การวางแผน พัฒนาการปฏิบัติงาน
(6) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
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) ชี้แจงและให้รายละเอี ยดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) ด้านการบริการ...

๓๘
4) ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ความรู้วิช าการจิตวิทยาคลิ นิก วิช าการที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ มีความเข้าใจ ปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
(2) ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยาคลินิก จัดทาแผนการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยาคลินิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิค
***********************

๓๙
หน่วยที่ 20 ตาแหน่งนักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการท างาน ปฏิ บั ติ ง านด้ า นจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวงสอบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐาน
วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก กับกลุ่มเปูาหมาย เพื่อค้นหา อธิบาย ทานายแนวโน้ม ความผิดปกติทางจิต พยาธิสภาพ
ทางสมอง พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญากลไกที่มาหรือสาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด ความผิดปกติทางจิตใจ การกระทาผิดกฎหมายหรือกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับทางกฎหมาย การเจ็บปุวยทางจิตเวชในระดับที่ไม่ขับซ้อน
(2) ให้การปรึกษา จิตบาบัด พฤติกรรมบาบัด การบาบัดทางจิตวิทยา การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางจิ ต ใจ สั ง คม อารมณ์ สติ ปั ญ ญา ตามมาตรฐานวิ ช าชีพ จิ ตวิ ท ยาคลิ นิก ในระดับ ที่ ไ ม่ซั บ ซ้อ น เพื่ อ ให้
กลุ่ ม เปู าหมายเข้า ใจ ยอมรั บ ปั ญหาของตนเอง ปรั บเปลี่ ย น อารมณ์ ความคิด พฤติก รรมวิ ธีก ารปรั บตั ว
หรือแก้ปัญหา บุคลิกภาพที่บกพร่องให้เหมาะสม และใช้ศักยภาพของตนเองได้
(3) ส่งเสริม ปูองกัน เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพทางจิตใจ
ของกลุ่มเปูาหมาย โดยการวิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการ ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาคลินิก
เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการดาเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ปูองกันการกลับมาปุวยซ้า หรือกระทาผิดซ้า
(4) รวบรวม ศึกษา ข้อมูลงานวิจัย ด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านจิตวิทยาคลินิก
(5) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน ทางจิตวิทยาคลินิก เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบ
การวางแผน พัฒนาการปฏิบัติงาน
(6) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
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...

๔๐
4) ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ความรู้วิช าการจิตวิทยาคลิ นิก วิช าการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กลุม่ เปูาหมายมีความรู้ มีความเข้าใจ ปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
(2) ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยาคลินิก จัดทาแผนการฝึกอบรม
เพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยาคลินิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิค
***********************

๔๑
หน่วยที่ 21 ตาแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,00๐ – 16,50๐ บาท ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้ บ ริ ก าร ตรวจวิ นิ ฉั ย รั ก ษาพยาบาล ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ปู อ งกั น โรค ฟื้ น ฟู ส ภาพ
ด้านการแพทย์แผนไทยขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
(2) ศึกษา วิ เคราะห์ วิจั ย พัฒนาต้นแบบ ส ารวจข้งมูลทางวิช าการเบื้องต้นที่ไม่ชับซ้อน
เพื่อเสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ดี และประยุกต์ใช้สาหรับหน่วยงานอื่น
(3) รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
เพื่อประกอบการวางแผนการทางาน หรือจัดทารายงานทางวิชาการ
(4) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
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) จัดเก็บข้อมูล ให้ บริการข้อมูล เบื้องต้น เพื่อให้ ประชาชนได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและ
สามารถนาไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
(2) ประชาสั ม พั น ธ์ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ตอบปั ญ หาและชี้ แ จง
ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรอื่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติในการดูแล
สุขภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือ
สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุ กต์ และได้รับใบอนุญ าตเป็น ผู้ ป ระกอบโรคศิล ปะสาขาการแพทย์ แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
***********************

๔๒
หน่วยที่ 22 ตาแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
- อัตราเงินเดือน ระหว่าง 10,840 - 11,930 บาท (สาหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ)
- อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท (สาหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม)
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จานวน 1 ตาแหน่ง
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 เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
(2) ดูแล บารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(3) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
(4) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บประกาศนีย บั ตรเจ้าพนักงานเภสั ช กรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
***********************

๔๓
หน่วยที่ 23 ตาแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
- อัตราเงินเดือน ระหว่าง 10,840 - 11,930 บาท (สาหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ)
- อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท (สาหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม)
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จานวน 1 ตาแหน่ง
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้ องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
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 เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(3) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
(4) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บประกาศนี ย บั ตรเจ้าพนักงานเภสั ช กรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
***********************

๔๔
หน่วยที่ 24 ตาแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
(ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
- อัตราเงินเดือน ระหว่าง 10,840 - 11,930 บาท (สาหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ)
- อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท (สาหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม)
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) จานวน 1 ตาแหน่ง
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 เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(3) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
(4) ปฏิบัติราชการในพื้นทีส่ ถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บประกาศนีย บั ตรเจ้ าพนักงานเภสั ช กรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
***********************

๔๕
หน่วยที่ 25 ตาแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
- อัตราเงินเดือน ระหว่าง 9,400 - 10,340 บาท (สาหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น)
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จานวน 1 ตาแหน่ง
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนาไป
ประกอบการวินิจฉัยและรักษา การแก้ปัญหาสาธารณสุขและภัยสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งแวดล้อม
(2) สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
(3) ดูแลบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเละเป็นไปตามมาตรฐาน
(4) รวมรวมข้อมู ล จั ดทารายงาน เพื่อนามาใช้เป็นข้อมู ล อ้างอิงน าเสนอผู้ บั งคับบัญชา
ในหน่วยงาน
(4) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้สนใจ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่ า 1 ปี ต่ อ จากประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ ศึ ก ษาวิ ช าสามั ญ หรื อ ประกาศนี ย บั ต รพนั ก งาน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
***********************

๔๖
หน่วยที่ 26 ตาแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
- อัตราเงินเดือน ระหว่าง 9,400 - 10,340 บาท (สาหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น)
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
- ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จานวน 1 ตาแหน่ง
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธี การที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนาไป
ประกอบการวินิจฉัยและรักษา การแก้ปัญหาสาธารณสุขและภัยสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งแวดล้อม
(2) สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
(3) ดูแลบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเละเป็นไปตามมาตรฐาน
(4) รวมรวมข้อมู ล จั ดทารายงาน เพื่อนามาใช้เป็นข้อมู ล อ้างอิงน าเสนอผู้ บั งคับบัญชา
ในหน่วยงาน
(4) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้สนใจ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่ า 1 ปี ต่ อ จากประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ ศึ ก ษาวิ ช าสามั ญ หรื อ ประกาศนี ย บั ต รพนั ก งาน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น
***********************

๔๗
หน่วยที่ 27 ตาแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)
1. เงินเดือนที่จะได้รับ
- อัตราเงิน เดือน ระหว่าง 10,840 - 11,930 บาท (ส าหรับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตร
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ศึกษาวิชาสามัญ)
- อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท (สาหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงทันตสาธารณสุข)
ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จานวน 1 ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ป ฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบั ติงานด้านทัน ตสาธารณสุ ข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้บริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
(2) จัดเตรียม ดูแล บารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และเป็นไปตามมาตรฐาน
(3) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทารายงาน และนาเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
(4) ปฏิบัติราชการในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
2) ด้านการบริการ
(1) ให้ความรู้ คาแนะนา ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้
(2) ประสานงานการทางานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- ได้รั บ ประกาศนี ย บั ตรทางทั นตกรรม ซึ่ งมีร ะยะเวลาการศึ กษาไม่น้ อยกว่า 2 ปี ต่อ จาก
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข
***********************

