
รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมอนามัย 
แนบท้ายประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

------------------------- 
หน่วยที่ 1  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) 

 
1. เงินเดือนที่จะได้รับ 

๑.1 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีก าหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสือ
อนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตรอัตราเงินเดือน  21,๐0๐ – 23,10๐ บาท 

๑.2 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มี
ก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร  อัตราเงินเดือน  21,๖1๐ – 23,78๐ บาท  

ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ  และประกาศกรมอนามัย 
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับ
คุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

๒. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
- กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 

จ านวน 1 ต าแหน่ง    

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 

ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1)  ด้านการปฏิบัติการ 
   (1)  ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ 

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 
  (2)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น  เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทาง  
การตรวจ  ชันสูตร  วินิจฉัย  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริม  ควบคุม  ป้องกัน  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทางวิชา 
การแพทย์และสาธารณสุข  ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
  (3)  รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน  เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  
ควบคุม  ป้องกัน  เฝ้าระวัง  รักษาโรค  และฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ทางการแพทย์ และสาธารณสุขท่ีเหมาะสม 
กับบริบทของพ้ืนที ่
  (4) ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุร ี

2)  ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

3) ด้านการประสาน.. 



๒ 
 

 

3)  ด้านการประสานงาน 
 (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   

4)  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานการแพทย์  การควบคุมป้องกันโรคการฟ้ืนฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ  ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติ  หน่วยงานราชการ  
เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี 

   (2 ) จัดเก็บข้อมูลเบื้ องต้น  ท าสถิติ   ปรับปรุง  หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ                     
ที่เก่ียวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  (3)  ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  แก่บุคลากรสาธารณสุข 
นักศึกษา และประชาชน  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๔. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้ รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์  หรือคุณวุฒิ อย่ างอ่ืนที่ เที ยบได้ ไม่ ต่ ากว่านี้  และ                         

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 

 
*********************** 



๓ 
 

 

หน่วยที่ 2  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
๑.1 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีก าหนดเวลา

ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสือ
อนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตรอัตราเงินเดือน  21,๐0๐ – 23,10๐ บาท 

๑.2 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มี
ก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร  อัตราเงินเดือน  21,๖1๐ – 23,78๐ บาท  

ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ  และประกาศกรมอนามัย 
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับ
คุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

๒. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
- กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 

จ านวน 1 ต าแหน่ง    

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  

ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1)  ด้านการปฏิบัติการ 
   (1)  ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ 

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 
  (2)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น  เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทาง  
การตรวจ  ชันสูตร  วินิจฉัย  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริม  ควบคุม  ป้องกัน  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทางวิชา 
การแพทย์และสาธารณสุข  ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
  (3)  รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน  เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  
ควบคุม  ป้องกัน  เฝ้าระวัง  รักษาโรค  และฟ้ืนฟู  ส่งเสริมสุขภาพ  ทางการแพทย์ และสาธารณสุขท่ีเหมาะสม 
กับบริบทของพ้ืนที ่
  (4) ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 

2)  ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3)  ด้านการประสานงาน 

(1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(2) ชี้แจง... 
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  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   

4)  ด้านการบริการ 
  (1)  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  และชี้แจง  เกี่ยวกับงานการแพทย์  การควบคุมป้องกันโรคการฟ้ืนฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ  ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติ  หน่วยงานราชการ  
เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี 

   (2 ) จัดเก็บข้อมูลเบื้ องต้น  ท าสถิติ   ปรับปรุง  หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ                     
ที่เก่ียวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  (3)  ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  แก่บุคลากรสาธารณสุข 
นักศึกษา และประชาชน  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๔. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้ รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์  หรือคุณวุฒิ อย่ างอ่ืนที่ เที ยบได้ ไม่ต่ ากว่านี้  และ                         

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 

 
*********************** 
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หน่วยที่ 3 ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่) 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท  ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ

กรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ  และประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
๒. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 13 ต าแหน่ง ดังนี้ 

- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่  จ านวน 3 ต าแหน่ง  
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่  จ านวน 3 ต าแหน่ง  
   - งานการพยาบาลให้บริการปรึกษา  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่  จ านวน 5 ต าแหน่ง 
  - งานการพยาบาลในชุมชน  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่  จ านวน 2 ต าแหน่ง 

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  

ในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1)  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2)  คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้                   
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (3)  บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น  เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

   (4)  ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ                  
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

   (5)  ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
          2)  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3)  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

4) ด้านการบริการ... 
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          4)  ด้านการบริการ 
  (1)  สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ                 
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2 )  ให้ บริการข้อมูลทางวิ ชาการ  จัด เก็บข้อมูล เบื้ องต้น  เกี่ ยวกับการพยาบาล                  
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ                     
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 

*********************** 
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หน่วยที่ 4 ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก) 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท  ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ

กรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ  และประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
๒. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 

- กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก  
จ านวน 1 ต าแหน่ง  

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  

ในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1)  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2)  คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือ ให้                  
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (3)  บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น  เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

   (4)  ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ                  
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

   (5)  ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 
          2)  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3)  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
          4)  ด้านการบริการ 
  (1)  สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ                 
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2 )  ให้ บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัด เก็บข้อมูล เบื้ องต้น  เกี่ ยวกับการพยาบาล                  
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ                     
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

4. คุณสมบัติ... 



๘ 
 

 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 

*********************** 
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หน่วยที่ 5 ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
(ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) 

 
1. เงินเดือนที่จะได้รับ 

อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท  ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ  และประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
๒. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 5 ต าแหน่ง ดังนี้ 
 - งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขตเมือง  
(กรุงเทพมหานคร) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)  
จ านวน 3 ต าแหน่ง  
 - งานการพยาบาลในชุมชน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขตเมือง 
(กรุงเทพมหานคร) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)  
จ านวน 2 ต าแหน่ง  

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 

ในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1)  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2)  คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้                   
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (3)  บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น  เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

   (4)  ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ                  
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

   (5)  ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
          2)  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3)  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

4) ด้านการบริการ... 



๑๐ 
 

 

          4)  ด้านการบริการ 
  (1)  สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ                 
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2 )  ให้ บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัด เก็บข้อมูล เบื้ องต้น  เกี่ ยวกับการพยาบาล                  
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ                     
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 

*********************** 



๑๑ 
 

 

หน่วยที่ 6 ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท  ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ

กรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ  และประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
๒. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 

 - งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี  
จ านวน 1 ต าแหน่ง  

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  

ในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1)  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2)  คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้                   
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (3)  บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

   (4)  ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ                  
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

   (5) ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 
          2)  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3)  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
          4)  ด้านการบริการ 
  (1)  สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ                 
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2 )  ให้ บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัด เก็บข้อมูล เบื้ องต้น  เกี่ ยวกับการพยาบาล                  
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ                     
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

4. คุณสมบัติ... 



๑๒ 
 

 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 

*********************** 



๑๓ 
 

 

หน่วยที่ 7 ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
อัตราเงินเดือน 15,00๐ – 16,50๐ บาท  ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศ

กรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ  และประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
๒. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 3 ต าแหน่ง ดังนี้ 

- กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
จ านวน 1 ต าแหน่ง  
  - งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
จ านวน 2 ต าแหน่ง 

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  

ในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1)  ด้านการปฏิบัติการ 
  (1)  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2)  คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้                   
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์  การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (3)  บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น  เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

   (4)  ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ                  
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

   (5)  ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
          2)  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
          3)  ด้านการประสานงาน 
  (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
          4)  ด้านการบริการ 
  (1)  สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ                 
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
 

(2) ให้บริการ... 



๑๔ 
 

 

  (2 )  ให้ บริการข้อมูลทางวิชาการ  จัด เก็บข้อมูล เบื้ องต้น  เกี่ ยวกับการพยาบาล                  
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ                     
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 

*********************** 



๑๕ 
 

 

หน่วยที่ 8 ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก) 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
        -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท  

 ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ  และประกาศกรมอนามัย 
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับ
คุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

๒. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
       -  กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 

จ านวน 1 ต าแหน่ง    

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1)  ด้านการปฏิบัติการ 
   (1)  ให้บริการทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากท่ีดี  
   (2)  จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษา  เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และเป็นไปตามมาตรฐาน 
    (3)  เก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อจัดท ารายงาน  และน าเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป  
    (4)  ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 
 2)  ด้านการบริการ 
   (1)  ให้ความรู้   ค าแนะน า ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่บุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง         
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและให้ค าแนะน า 
แกผู่้อื่นได ้
   (2)  ประสานงานการท างานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

     -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข 
  

*********************** 



๑๖ 
 

 

หน่วยที่ 9  ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยท่ี 6 ชลบุรี) 
 

1. เงินเดือนที่จะได้รับ 
        -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท 

 ทั้งนี้ เงินเดือนจะเป็นเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ  และประกาศกรมอนามัย 
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนส าหรับ
คุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

๒. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
          -  กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 

จ านวน 1 ต าแหน่ง    

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1)  ด้านการปฏิบัติการ 
   (1)  ให้บริการทันตกรรม  ทันตสาธารณสุข  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากท่ีดี  
   (2)  จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษา  เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และเป็นไปตามมาตรฐาน 
   (3)  เก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อจัดท ารายงาน  และน าเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป  
   (4)  ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 
 2)  ด้านการบริการ 
   (1)  ให้ความรู้  ค าแนะน า ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
ภาครัฐ  เอกชน ประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและให้ค าแนะน า 
แกผู่้อื่นได ้
   (2)  ประสานงานการท างานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

      -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข 
  

*********************** 
 
 
 
 
 
 


