ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
---------------------------------ด้วย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ ว ไป ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ
เลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้างพ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดประเภท ตาแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม
และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
จึ ง ประกาศรั บ สมัค รบุ คคลเพื่ อเลื อ กสรรเป็น พนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ขทั่ ว ไป รวม 27 อั ตรา โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุม่ ตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.1 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เทคนิค
1 อัตรา
12,240 บาท
งานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ฟูาหลวง

๑.2 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

นักโภชนาการ
วิชาชีพเฉพาะ (ข)
1 อัตรา
15,960 บาท
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพาน

๑.3 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

นักวิชาการพัสดุ
บริหารทั่วไป
1 อัตรา
13,300 บาท
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพาน

๑.4 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

พนักงานบริการ
บริการ
1 อัตรา
7,590 บาท
งานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลปุาแดด
1.5 ชื่อตาแหน่ง ... /

-๒๑.5 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

พยาบาลวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะ (ก)
3 อัตรา
15,960 บาท
งานการพยาบาลผู้ปุวยใน กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลแม่จัน

๑.6 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

พนักงานขับรถยนต์
บริการ
1 อัตรา
7,590 บาท
กลุม่ งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงแสน

๑.7 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

พนักงานประจาห้องยา
บริการ
1 อัตรา
7,590 บาท
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเชียงแสน

๑.8 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

นักกายภาพบาบัด
วิชาชีพเฉพาะ (ก)
1 อัตรา
15,960 บาท
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเชียงแสน

๑.9 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

พยาบาลวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะ (ก)
2 อัตรา
15,960 บาท
งานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงแสน

๑.10 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
วิชาชีพเฉพาะ (ข)
1 อัตรา
15,960 บาท
งานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลดอยหลวง

๑.11 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

นักจิตวิทยา
วิชาชีพเฉพาะ (ข)
1 อัตรา
15,960 บาท
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่ลาว
1.12 ชื่อตาแหน่ง ... /

-๓๑.12 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

พยาบาลวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะ (ก)
1 อัตรา
15,960 บาท
งานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สรวย

๑.13 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

แพทย์แผนไทย
วิชาชีพเฉพาะ (ก)
1 อัตรา
15,960 บาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลท่าก๊อ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑.14 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

เจ้าพนักงานธุรการ
เทคนิค
1 อัตรา
10,200 บาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลจันจว้าใต้
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑.15 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เทคนิค
1 อัตรา
10,200 บาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลสันทราย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑.16 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เทคนิค
1 อัตรา
10,200 บาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเม็งราย หมู่ 10 ตาบลเม็งราย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

๑.17 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

พยาบาลวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะ (ก)
1 อัตรา
15,960 บาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยก้าง หมู่ 5 ตาบลไม้ยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

1.18 ชื่อตาแหน่ง ... /

-๔๑.18 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาชีพเฉพาะ (ข)
1 อัตรา
15,960 บาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลหนองปุาก่อ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

๑.19 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

เจ้าพนักงานธุรการ
เทคนิค
1 อัตรา
10,200 บาท
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอดอยหลวง

๑.20 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี
บริหารทั่วไป
1 อัตรา
13,300 บาท
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงเชียงรุ้ง

๑.21 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
บริการ
1 อัตรา
7,590 บาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลปุาอ้อดอนชัย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๑.22 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาชีพเฉพาะ (ข)
1 อัตรา
15,960 บาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลเวียง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๑.23 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาชีพเฉพาะ (ข)
1 อัตรา
15,960 บาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลยางฮอม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

1.24 ชื่อตาแหน่ง ... /

-๕๑.24 ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มตามลักษณะงาน
อัตราว่าง (จานวน)
ค่าจ้าง
หน่วยงาน

นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาชีพเฉพาะ (ข)
1 อัตรา
15,960 บาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาบลสันกลาง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

สิทธิประโยชน์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่เริ่มทาสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568
๒. ลักษณะงาน และความรับผิดชอบหลัก
ลักษณะงานของตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายในประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข ๑)
๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็ นผู้ มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๘. ไม่ เป็ น ข้ าราชการหรื อลู กจ้ างของส่ ว นราชการ พนั กงาน หรื อลู กจ้ างของหน่ ว ยงานอื่ นของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๙. คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็นหรือเหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข 2)

4. การรับสมัคร ... /

-๖๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กันยายน ๒๕64 ภาคเช้าเวลา ๐๘.0๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑6.0๐ น. ในวันราชการ
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (เขียนชื่อ-ชื่อสกุล ด้านหลังรูปถ่ายด้วย)
(๒) สาเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง
ให้ แนบมาพร้ อ มนี้ ) ที่แ สดงว่า เป็น ผู ้มีว ุฒ ิก ารศึก ษาตรงกับ ตาแหน่ง ที่ส มัค ร จานวนอย่างละ ๒ ฉบั บ
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณี
ที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๒ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงานจานวน ๑ ฉบับ (กรณีมีประสบการณ์ในการทางาน)
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (จากโรงพยาบาลของรัฐ) แสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- ติดยาเสพติด
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
(7) สาเนาหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิ น (สด.43) หรือใบรังรองการ
เรียนจบนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) สาหรับผู้สมัครเพศชาย จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ด้วย
๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
๑. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรั บผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัคร และการได้เข้ารับ การสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๒. ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียง ๑ ตาแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตาแหน่งได้

5. การประกาศ ... /

-๗๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สานั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 15 กันยายน ๒๕64
ณ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ข องหน่ ว ยรั บ สมั ค ร และทางเว็ บ ไซด์ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งราย
ที่ http://cro.moph.go.th
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑
๑๐๐
สอบข้อเขียน
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
100
สอบสัมภาษณ์
- ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม
2๐๐
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนเท่ากัน หากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเท่ากันจะพิจารณา
จากลาดับทีใ่ นการรับสมัครสอบ
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปจะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยรับสมัคร และทางเว็บไซด์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีย งราย http://cro.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิ ก
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่ง
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้าง จะต้องทาสัญญาจ้างตามทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
กาหนด
ประกาศ ณ วันที่

๑

กันยายน พ.ศ. ๒๕64

-๘สอบถามรายละเอียดหน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / หน่วยงานรับสมัคร
1. โรงพยาบาลพาน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 721 345-6
2. โรงพยาบาลปุาแดด อาเภอปุาแดด จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 654 479-80
3. โรงพยาบาลแม่จัน อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 771 300, 771 056
4. โรงพยาบาลเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 777 035, 777 017
5. โรงพยาบาลดอยหลวง อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 790 056
6. โรงพยาบาลแม่ลาว อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 603 100
7. โรงพยาบาลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 786 063
8. โรงพยาบาลแม่ฟูาหลวง อาเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 730 357-8
9. สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 786 096
10. สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 771 876
11. สานักงานสาธารณสุขอาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 799 078
12. สานักงานสาธารณสุขอาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 790 064
13. สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 953 086
14. สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 713 031
15. สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 777 093-4
16. สานักงานสาธารณสุขอาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 657 249
17. สานักงานสาธารณสุขอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 721 458
18. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053 910 331

-๙-

เอกสารหมายเลข 1
ลักษณะงาน และความรับผิดชอบหลัก ตามรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านการพยาบาล ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ โดยผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลชั้น หนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและ
อนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทาการ
รักษาโรค ทาหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ
วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ใน
มาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการ
พยาบาล จั ด สถานที่ แ ละเตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษาพยาบาล ช่ ว ยแพทย์ ใ นการตรวจวิ นิ จ ฉั ย และ
บาบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ
พิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบาบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์
การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค การฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
ด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบั ติการพยาบาลขั้น พื้นฐานตามมาตรฐานวิช าชีพ ในการให้ การพยาบาลแก่ผู้ ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือ
ทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ปุว ย
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
4. ส่ งเสริม ปูองกัน ดูแลรั กษา ฟื้นฟูสุ ขภาพประชาชน หรื อการบริการอื่นๆ ทางด้านสุ ขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รั บผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่ว มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ว ยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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 ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ ... /

- ๑๐ 4. ด้านการบริการ
1. สอน แนะนา ให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่ งเสริม
ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข้ อ มู ล และความรู้ ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
2. ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้า นการสาธารณสุข ซึ่ง มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ย วกับการศึก ษา วิเคราะห์ วิจัย
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒ นาบุค ลากร
อาชีว อนามัย เป็น ต้น เพื่อ เสนอนโยบาย วางแผนงาน และดาเนิน งานด้า นการสาธารณสุข วัด และ
ประเมิน ผล ก าหนดระบบและวิธ ีก ารด้า นนิเ ทศ นิเ ทศควบคุม ติด ตามผล ประเมิ น ผลงานด้า น
การสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติง าน
ด้านวิช าการสาธารณสุ ข ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับ มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึก ษา ค้น คว้า วิเ คราะห์ วิจ ัย ส ารวจ รวบรวม ข้อ มูล ทางวิช าการ เกี่ ย วกั บ งานด้ า น
สาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล
การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
2. สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข
เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
3. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
4. ร่ว มพัฒ นาเนื้อ หา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบ
บริก ารสุข ภาพ โดยบูร ณาการแบบองค์ร วมว่า ด้ว ยการคุ้ม ครองและส่ง เสริม ภูมิปัญ ญา เกี่ย วกับ งาน
ด้านสาธารณสุ ข และระบบบริ การสุ ข ภาพ และจั ดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุ ขศึ กษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ปูองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
5. ปฏิบ ัต ิก ารในการส่ง เสริม สุข ภาพ อนามัย สิ ่ง แวดล้อ ม การควบคุม ปูอ งกัน โรคและ
ภัย สุขภาพ การเฝูาระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
6. จัด ท าฐานข้อ มูล เบื ้อ งต้น ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ งานด้า นสาธารณสุข เช่น ข้อ มูล ของผู ้ป ุว ย
กลุ่ ม เสี่ ย ง บุ ค ลากรทางด้ า นบริ ก ารสุ ข ภาพ ประชากร สถานะสุ ข ภาพ ระบาดวิ ท ยา สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เอื้อ
ต่อสุ ขภาพ สถานประกอบการทั้ง ภาครัฐ และเอกชน องค์ กรภาคี เครื อข่า ย เพื่อน ามาใช้ ในการวิ เคราะห์
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. ให้บริการ ... /

- ๑๑ 7. ให้บ ริก ารคัด กรอง ตรวจวินิจ ฉัย รัก ษาเบื้อ งต้น สอบสวนสืบ สวนโรค ติด ตาม ผู้ ปุว ย
ผู้สัมผัสเพื่อการเฝูาระวัง ควบคุมปูองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
8. ประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่
สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่ วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ว ยงาน เพื่อให้ เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
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 ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
1. ตรวจสอบสภาพของเครื่อ งมือ อุป กรณ์ต่า งๆ ให้มีคุณ ภาพและเหมาะแก่ก ารนาไปใช้ง าน
อยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น
2. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อเป็น
ความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
3. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร ตารา คู่ มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4. ปฏิบ ัต ิก ารในการพัฒ นาศัก ยภาพของบุค ลากร และองค์ก ร เพื่อ ให้เ ป็น บุค ลากรที ่มี
ความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. ชื่อตาแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่กระทาโดยตรงต่อผู้ปุวยฉุกเฉินตามคาสั่งการแพทย์
หรื อการอานวยการ นั บตั้งแต่รั บรู้ ถึงภาวการณ์เจ็บปุว ยฉุกเฉินจนถึงการดาเนินการให้ ผู้ปุว ยฉุกเฉินได้รับ
การบาบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการประเมิน การตรวจวินิจฉัย การบาบัดรักษาพยาบาล การจัดการ
การประสานงาน การควบคุมดูแล การติดต่อสื่ อสาร การเคลื่ อนย้าย และการล าเลี ยงนาส่ งผู้ ปุวยฉุกเฉิน
ทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล ตลอดจนดาเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัติงาน
ด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงาน ... /

- ๑๒ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติการแพทย์ โดยประเมินสภาพผู้ปุวยฉุกเฉิน คัดแยกระดับความฉุกเฉิน ตรวจวินิจฉัย
บาบัดรักษาพยาบาลเคลื่อนย้ายหรือลาเลียง และนาส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการปุวยกะทันหันซึ่งเป็น
ภยั น ตรายต่ อ การด ารงชี วิ ตหรื อ การท างานของอวั ย วะส าคัญ อย่ างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปลอดภั ยและทัน ต่ อ
เหตุการณ์ทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล
2. ประเมินสถานการณ์ จัดการ ประสานงาน ควบคุมดูแล และติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ผู้ปุวยฉุกเฉิน
และผู้เกี่ยวข้องอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัย
3. จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลบารุงรักษาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ชั้นสูง ให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา
4. ปูองกันการเสียชีวิตหรือพิการหรือภาวะรุนแรงขึ้นของการเจ็บปุวยฉุกเฉิน
5. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวม ข้อมูลวิชาการด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่สามารถคุ้มครองความปลอดภัย
ของผู้ปุวยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปปฏิบัติได้
2. ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ แ ก่ บุ ค ลากรทางการแพ ทย์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขัดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
3. สอน นิเทศ ฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
แก่ผู้ร่วมทีมงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
4. ชื่อตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานบาบัดรักษาผู้ปุวยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบาบัด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบาบัดรักษาผู้ปุวยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาท
และความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธีกายภาพบาบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟูา
หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่างๆ
เพื่อฟื้นฟู ปูองกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูป
และทางหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความ ... /

- ๑๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
ด้านกายภาพบาบัด ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ให้ บ ริ การทางกายภาพบ าบั ดแก่ผู้ ใช้ บริการตามมาตรฐานวิ ช าชีพ เพื่อให้ ไ ด้รับการบริการ
ที่ถูกต้องเหมาะสม
2. คั ด กรอง ตรวจ ประเมิ น ทางกายภาพบ าบั ด วิ เ คราะห์ ปั ญ หา วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา ภาวะเสี่ ย ง
เพื่อให้บริการทางกายภาพเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และทันเวลา
3. บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบาบัด เพื่อพัฒนาการให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
4. ส่ งเสริ ม ปู อ งกัน ดูแล รั กษา ฟื้ น ฟูสุ ขภาพประชาชน ด้ ว ยวิช าชีพ ทางด้ านกายภาพบาบั ด
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่ว มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ว ยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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 ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
1. สอน แนะนา ให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม
ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับกายภาพบาบัด เพื่อให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตนเอง การปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ ขององค์กร
5. ชื่อตาแหน่ง นักจิตวิทยา
ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานทางวิช าการในการประเมินภาวะสุ ขภาพจิต ให้ คาแนะนา ปรึกษา รวมทั้งการส่งเสริม
ปูองกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศงาน ฝึกอบรมวิชาจิตวิทยา
เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาในหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้าน
จิตวิทยา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับหมอบหมาย

โดยมีลักษณะ ... /

- ๑๔ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
1. ประเมิน สารวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับกลุ่มเปูาหมายเพื่อ
ค้น หา อธิบ าย ทานายแนวโน้ ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒ นาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนั ด
บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต
2. ให้คาปรึกษา แนะแนวปรับ พฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ
เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรมวิธี การปรับตัว
หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม
3. ส่งเสริม ปูองกัน เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิต ของกลุ่มเปูาหมายด้วยเครื่องมือ
และกระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาความสารถในการดาเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
4. รวบรวม ศึกษาข้อมูลงานวิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต
5. สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยา เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผน
พัฒนาการปฏิบัติงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่ว มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ว ยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
1. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย
มีความรู้ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
2. ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิต วิทยา จัดทาแผนการฝึกอบรบเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
6. ชือ่ ตาแหน่ง แพทย์แผนไทย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการแพทย์ แ ผนไทย ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล
การส่ ง เสริ ม การปู อ งกัน การบ าบั ด รั กษา การฟื้ น ฟู สุ ขภาพที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต สุ ข ภาพและอนามั ย ของ
ประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น วางแผน และพัฒนาวิชาการ
และเทคโนโลยี ด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยและสมุน ไพร ให้ คาปรึ ก ษา แนะน า ฝึ ก อบรมเกี่ ย วกับ วิ ท ยาการ
ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้กากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะ ... /

- ๑๕ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ให้บริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์แผนไทย
ขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
2. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย พั ฒ นาต้ น แบบ ส ารวจข้ อ มู ล ทางวิ ช าการเบื้ อ งต้ น ที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อน
เพื่อเสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ดี และประยุกต์ใช้สาหรับหน่วยงานอื่น
3. รวบรวมข้อมูล วิช าการ และศึกษาวิเคราะห์ เบื้องตันในองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
เพื่อประกอบการวางแผนการทางาน หรือจัดทารายงานทางวิชาการ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่ว มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ว ยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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 ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
1. จัดเก็บข้อมูล ให้ บริการข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถ
นาไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
2. ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงทางวิชาการ
ด้านการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรอื่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ
7. ชื่อตาแหน่ง นักโภชนาการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านทางโภชนาการ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย ปั ญ หา
โภชนาการด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภาวะโภชนาการของผู้ปุวยหรือประชาชน สารวจและ
รวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการของประชาชนภาคต่างๆ เพื่อหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนปูองกัน
และบาบัดโรคขาดสารอาหาร วิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อกาหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสม ทดลองตารับอาหารใหม่ ตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมการผลิต
อาหารที่จาเป็นแก่การปรับปรุงภาวะโภชนาการ ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งมีคุณค่าโภชนาการ
กาหนดรายการอาหารควบคุมและให้คาแนะนาในการประกอบอาหารเฉพาะโรค จัดสอนฝึกอบรมเจ้าหน้า ที่
อาสาสมัครหมู่บ้ านและประชาชนทั่ว ไป และเผยแพร่ความรู้ประชานิเ ทศด้านโภชนาการทางสื่ อ มวลชน
โดยวิธีต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานโภชนาการ ภายใต้กากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะ ... /

- ๑๖ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ส ารวจ รวบรวม วิ เ คราะห์ วิ จั ย เบื้ อ งต้ น ด้ า นอาหารและโภชนาการ
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน ฟื้นฟูภาวะโภชนาการของผู้ปุวยหรือประชาชน
2. สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรม
ที่ดีของผู้ปุวยหรือประชาชน เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี
3. ติ ด ตาม และประเมิ น ผล การด าเนิ น งานด้ า นอาหารและโภชนาการ เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
4. เฝู า ระหวัง และติ ด ตามด้ า นอาหารและโภชนาการ กั บ สหสาขาวิ ช าชีพ และภาคี เ ครื อ ข่ า ย
เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในผู้ปุวยหรือประชาชนที่มีความเสี่ยง
5. จัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒนาระบบงานและเสริมสร้างศักยภาพ
ขององค์กรและภาคีเครือข่าย
6. จัดทาฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
7. จัดทาตารับอาหาร และสื่อโภชนศึกษา สาหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหาร
ที่เหมาะสม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่ว มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ว ยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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 ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
1. ให้ ค าแนะน า ความรู้ เทคโนโลยี ท างด้า นอาหารและโภชนาการ เพื่ อ สร้า งเสริ มสุ ข ภาวะ
ของประชาชน
2. สนั บ สนุ น การถ่ า ยทอดความรู้ ท างวิ ช าการหรื อ เทคโนโลยี แ ก่ บุ ค คลภายในหน่ ว ยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้ บ ริ ก ารสื่ อ ทางด้ า นอาหารและโภชนาการในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ การเผยแพร่ ค วามรู้
สู่ประชาชน
8. ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติในฐานะผู้ ป ฏิบั ติ งาน ที่ต้ องใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการในการทางานปฏิบัติ งาน
ด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะ ... /

- ๑๗ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกาหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
2. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวด
ราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
3. จั ด ท ารายละเอี ย ดบั ญ ชี หรื อ ทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของวั ส ดุ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
4. ซ่องแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
5. จ าหน่ า ยพั ส ดุ เมื่ อช ารุ ดหรือ เสื่ อมสภาพ หรือ ไม่ จาเป็ นในการใช้ งานทางราชการอีก ต่อ ไป
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
6. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน
วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือ ประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่ว มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ว ยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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 ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่ ห น่ ว ยงานราชการ เอกชน หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ ท ราบข้ อ มู ล และความรู้ ต่ า งๆ
ที่เป็นประโยชน์
2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
9. ชือ่ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน การงบประมาณ
การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงิ น และบั ญ ชี การวิ เ คราะห์ ง บประมาณ การพั ฒ นาระบบงานคลั ง ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะ ... /

- ๑๘ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
1. จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น เพื่อ แสดงสถานะทางการเงิ น และใช้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บวิ ธี ก ารบั ญ ชี
ของส่วนราชการ
2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย
3. จัดทาและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความ
จาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไป
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ และใช้เป็ น แนวทางในการปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาณให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายที่กาหนด
5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคั ญการรับ - จ่ายเงิน เพื่อให้
การรับ - จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
6. ถ่ายทอดความรู้ ด้านการเงินและบัญชีแก้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่นให้คาแนะนาในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
2. ด้านการบริการ
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่ วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้า ง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริหาร
1. ให้ คาแนะน า ตอบปั ญหา และชี้แ จงเกี่ ยวกับ งานการเงินและบัญชี ที่ตนมีความรับผิ ดชอบ
ในระดั บ เบื้ อ งต้ น แก่ ห น่ ว ยงานราชการ เอกชน หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ ท ราบข้ อ มู ล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชี เพื่อให้ สอดคล้ องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
10. ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านทางด้ า นการสาธารณสุ ข ซึ่ ง มี ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ฟื้นฟู ปูองกัน ตลอดจนการรักษาเบื้องต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความ ... /

- ๑๙ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตาม
แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
๑. ให้บริการในงานด้านสาธารณสุข เช่น การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้บริการอนามัย
แม่และเด็กในการตรวจเยี่ ย มมารดาและทารก ให้ บริ การเยี่ยมเยียน ตรวจสุ ขภาพร่างกาย ให้ ค าแนะน า
ช่วยเหลือ ให้ภูมิคุ้มกันโรค ส่งเสริมอนามัยแก่ผู้ปุวยหรือประชาชนทั่วไป สอบสวนภาวะการเกิดโรคเบื้องต้น
เก็บวัตถุติดเชื้อเบื้องต้น เก็บวัตถุติดเชื้อส่งตรวจ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานสุขภาวะที่ดี
2. ตรวจวินิจฉัย ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษา เบื้องต้น ด้วยการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐานวิชาชีพที่ไม่
ซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
3. เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทารายงาน และนาเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
๔. ดูแล บารุงรักษา เวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตาม
มาตรฐาน
2. ด้านการบริการ
1..ให้ ความรู้ ประชาสั มพัน ธ์ ในงานด้านสาธารณสุ ขเบื้องต้นแก่ ประชาชน เพื่อใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
2..ประสานงานกั บบุ คคลภายในหน่ ว ยงานเดี ยวกั น เพื่ อให้ การด าเนิ นงานเป็ นไปอย่ างราบรื่ น
และมีประสิทธิภาพ
๓. ร่ ว มปฏิ บั ติ ก ารในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและองค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ มี
ความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านทางการเงิ น และบั ญ ชี ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ค่ อ นข้ า งยากเกี่ ย วกั บ การเงิ น
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสาคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี
ทารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ รายรับ -รายจ่ายประจาปี
ทาหนั ง สื อ ชี้แจง โต้ ตอบ ด้ านงบประมาณ พิจ ารณาจั ดสรร งบประมาณรายจ่า ย และปฏิบัติ ห น้ าที่ อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติในฐานะผู้ป ฏิบั ติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
1. จั ด ท าและปฏิ บั ติ ง านด้ า นเอกสารทางการเงิ น และบั ญ ชี เพื่ อ ให้ ง านเป็ น ไปตามเปู า หมาย
ที่กาหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทางบประมาณ ประจาปีของ
หน่วยงาน
3. ตรวจสอบและ ... /

- ๒๐ 3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสาคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน
4. ประสานงานในระดับฝุายหรื อกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
หน่วยงาน
2. ด้านการบริการ
1. ให้คาแนะน า ตอบปั ญหา ชี้แจงเกี่ยวกับการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา
หน่วยราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญแก่ผู้สนใจ
2. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อการทางานของหน่วยงาน
12. ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทาข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การร่ า ง โต้ ตอบ บั น ทึ ก ย่ อเรื่ อ ง ตรวจทานหนัง สื อ การด าเนิ น การเกี่ ย วกับ เอกสารสิ ท ธิ์
ในทรัพย์สินของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
การเก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
การจัดทา การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงาน
การประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะผู ้ ป ฏิบ ัติง านที่ต้อ งใช้ค วามรู้ ความสามารถในการปฏิบ ัติง านด้า นธุร การ
สารบรรณ ประกัน สุข ภาพ บัน ทึก หรือ จัด ทาข้อ มูล หรือ บริก ารทั่ว ไป ตามแนวทาง แบบอย่า ง ขั้ น ตอน
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ -ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น
และมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวม หรือจัดทาข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3. ดาเนินการเกีย่ วกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
4. ดาเนิน การเกี่ย วกับ การรวบรวม จัดทาเอกสารหลักฐานการประกันสุขภาพของประชาชน
เพื่อเป็นหลักฐานในการสื บค้น ของทางราชการ
5. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติง านและข้อ มูล ต่า งๆนาเสนอต่อ ผู้บัง คับ บัญ ชาเพื่อ นาไปใช้
เสนอแนะและปรั บ ปรุ ง การปฏิบั ติงานต่อ ไป
2. ด้านการบริการ
1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2. ให้บริการข้อมูล ... /

- ๒๑ 2. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
3. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
13. ชื่อตาแหน่ง พนักงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคาสั่ง โดยไม่จากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือ
ผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทาความสะอาด งานบารุงรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จาเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทางาน
โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มา
ใช้บ ริการ ให้บริ การอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดทาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มาใช้ บริการ
พร้อมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในการรับรองแขก รวมถึงงานที่จาเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป เพื่อให้ได้รับ
การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน
2. ให้บริการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการติดต่อต้อนรับชี้แจงทั่วๆไป เพื่อไขข้อข้องใจ และช่วย
ตอบคาถามให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ
3. งานบริหารจัดทาความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ราชการ เพื่อให้
เป็นระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
4. สรุป สถิติรายงานเกี่ย วกับการดาเนินงานเสนอผู้ บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน
5. ร่วมพัฒนางานคุณภาพเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน
6. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
7. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คาแนะนางานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
14. ชื่อตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ
แพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ปุวย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมปูองกันโรค
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบของแพทย์หรือ
พยาบาลวิชาชีพ
โดยมีลักษณะ ... /

- ๒๒ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ปุวย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการ
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุม และปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทาหัตถการต่างๆ ให้มีจานวนเพียงพอ ครบถ้วน
และพร้อมใช้งาน
2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น พลิก
ตะแครงตัว เช็ดตัว ปูอนอาหาร เป็นต้น
3. ร่ วมทีมแพทย์ และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่ งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟื้นฟู
สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
5. ติ ดต่ อประสานงานอานวยความสะดวกให้ กับ ผู้ ปุ ว ย เช่น ติ ดตามผลการรั กษาของผู้ ปุ ว ยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไปตาม
หลักมาตรฐานที่กาหนด เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
7. ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
15. ชื่อตาแหน่ง พนักงานประจาห้องยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานด้านการจ่ ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่ง มีลั กษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ ยวกับการจัดเตรียมและ
ความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งหรือใบเบิกจากหน่วยงานต่างๆ
ในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยาเพื่อปูองกันอุบัติการณ์
ที่จะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทางานด้าน
การจ่ายยาและแบ่งบรรจุยาและทาความสะอาด บารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบของเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และปฏิบัติงานอื่ นตามได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
1. จัดเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติ งานได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงาน
กาหนด เพื่ออานวยความสะดวกพร้อมให้บริการ
2. จัดแบ่งบรรจุยาตามประเภท ชนิดของยา จัดเก็บและเรียงยาได้ พร้อมบันทึกรายละเอียด
3. จัดยาตามใบสั่งยาหรือเบิกจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. ตรวจสอบ บัน ทึก ควบคุม อุณหภูมิภายในห้องเก็บยา ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานเภสั ชกรรม
เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาที่มีคุณภาพ
5. ดูแลความสะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยา เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
6. สรุ ป สถิ ติร ายงานเกี่ย วกั บ การให้ บริ การผู้ ปุว ยที่ มีรั บยาประเภทต่ างๆ เพื่ อน าข้ อมู ล ไปพั ฒ นา
ระบบบริการ
7. ร่วมกับทีมงานดูแลและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่รับเข้าคลังยา
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารและบริการจัดเลี้ยงตามประเภทหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและเบิกจ่าย
8. ประสานการทางาน ... /

- ๒๓ 8. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
9. ให้คาแนะนา ปรึกษา ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน
16. ชือ่ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบั ติ งานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญในการขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และวินัยจราจร มีจิตบริการสาธารณะ บารุ งรักษาทาความสะอาดรถยนต์ แก้ไข
ข้อขัดข้องในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทางานโดย
ใช้ประสบการณ์และความชานาญในการขับรถยนต์ ตรวจเช็ คสภารถ แก้ไขข้อขัดข้องของรถยนต์พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา บารุงดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ ก่อนนาออกปฏิบัติงาน ดูแล
ความปลอดภัยของรถยนต์ในขณะปฏิบัติงาน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้
1. ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ หรือรถที่ให้บริการทางด้านสุขภาพ รวมทั้งรถ EMS
2. ซ่อมบารุงรถยนต์ รวมทั้งรักษาทาความสะอาดรถยนต์ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้
งานและมีประสิทธิภาพ
3. สรุ ปสถิติรายงานเกี่ยวกับ การดาเนินงานเสนอผู้ บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน
4. ประสานงานในหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- ๒๔ -

เอกสารหมายเลข 2
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บปริ ญญาตรี หรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม / อนามัยชุมชน /
อนามัยสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน / สาธารณสุขศาสตร์)
3. ชื่อตาแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ า งอื่ น ที่เ ที ยบได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ทางเวชกิ จ ฉุ ก เฉิ น หรื อ สาชาวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ทางปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ และได้ รั บ
ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา
และฝึกอบรมผู้ป ฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยาฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม (อศป.)
4. ชื่อตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ปริ ญญาตรี ห รื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชากายภาพบ าบั ด
ทางกายภาพบาบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาบัด หรือใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบาบัดของสภากายภาพบาบัด
2. ได้ รั บ ปริ ญญาโทหรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ช ากายภาพบ าบั ด
ทางกายภาพบาบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาบัด หรือใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบาบัดของสภากายภาพบาบัด
5. ชื่อตาแหน่ง นักจิตวิทยา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
หรือทางจิตวิทยาคลินิก
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
หรือทางจิตวิทยาคลินิก
6. ชื่อตาแหน่ง แพทย์แผนไทย
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณวุ ฒิ อ ย่า งอื่ นที่เ ทีย บได้ ในระดับ เดีย วกั น ในสาขาวิ ช าแพทย์ แ ผนไทย
หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. ได้รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณวุ ฒิ อ ย่า งอื่ นที่เ ทีย บได้ ในระดับ เดีย วกั น ในสาขาวิ ช าแพทย์ แ ผนไทย
หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
7. ชื่อตาแหน่ง ... /

- ๒๕ 7. ชื่อตาแหน่ง นักโภชนาการ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัช ศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ หรื อ สาชาวิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ละ
พฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิ ชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็ นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
8. ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาชาวิชาการบัญชี
9. ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)
10. ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ทางการสาธารณสุ ข โภชนาการ การแพทย์ แ ผนไทย
เวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังกล่าว
11. ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
12. ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดั บเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
13. ชื่อตาแหน่ง พนักงานบริการ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
14. ชื่อตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
15. ชื่อตาแหน่ง พนักงานประจาห้องยา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
16. ชื่อตาแหน่ง ... /

- ๒๖ 16. ชื่อตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความสามารถและความชานาญในการปฏิบัติงาน
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี
ใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกาหนด

