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ประกาศกรมควบคุมโรค 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

  ด้วย กรมควบคุมโรคจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1 /ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ ที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 17 
กันยายน 2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ดังต่อไปน้ี 

  1. ตําแหน่งทีจ่ะบรรจุแต่งต้ังและเงินเดือนที่จะได้รับ 

 1.1 ตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งต้ัง 
       หน่วยที ่1.1 ตําแหน่งนายแพทยป์ฏบิัตกิาร (สาํนกังานปอ้งกันควบคมุโรคที ่1 

จงัหวดัเชยีงใหม)่ ตําแหน่งว่างครั้งแรก 1 ตําแหน่ง ปฏิบัติงานที่สํานักงานป้องกันควบคมุโรคที ่1 จังหวัดเชียงใหม ่
 หน่วยที ่1.2 ตําแหน่งนายแพทยป์ฏบิัตกิาร (สถาบันบาํราศนราดรู) ตําแหน่งว่าง

ครั้งแรก 1 ตําแหน่ง ปฏิบัติงานที่สถาบันบําราศนราดูร 
 หน่วยที ่1.3 ตําแหน่งนายแพทยป์ฏบิัตกิาร (สถาบนัราชประชาสมาสัย) ตําแหน่งว่าง

ครั้งแรก 1 ตําแหน่ง ปฏิบัติงานที่สถาบันราชประชาสมาสัย 
 หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งว่างครั้งแรก 1 ตําแหน่ง 

ปฏิบัติงานที่สํานักวัณโรค 
 หน่วยที ่3.1 ตําแหน่งพยาบาลวิชาชพีปฏบิัตกิาร ตําแหน่งว่างคร้ังแรก 2 ตําแหน่ง 

ปฏิบัติงานที่สํานักวัณโรค  
 หน่วยที ่3.2 ตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตัิการ (สํานกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่1 

จงัหวดัเชยีงใหม)่ ตําแหน่งว่างครั้งแรก 2 ตําแหน่ง ปฏิบัติงานที่สํานักงานป้องกันควบคมุโรคที ่1 จังหวัดเชียงใหม ่
 หน่วยที ่3.3 ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตัิการ (สถาบนับําราศนราดูร) ตําแหน่งว่าง

ครั้งแรก 1 ตําแหน่ง ปฏิบัติงานที่สถาบันบําราศนราดูร 
  หน่วยที ่3.4 ตําแหน่งพยาบาลวิชาชพีปฏบิัตกิาร (สถาบนัราชประชาสมาสัย)

ตําแหน่งว่างครั้งแรก 6 ตําแหน่ง ปฏิบัติงานที่สถาบนัราชประชาสมาสัย 

1.2  อัตราเงินเดือน 
 1) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,020 - 19,830 บาท 

 2) ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท  

       ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข การได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
2. ลักษณะงาน … 
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2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                          ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัครน้ี 

  3. คุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

      3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36    
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์      

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ

ตามกฎหมายอ่ืน 
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน  

ในหน่วยงานของรัฐ 
     ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) 
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับคัดเลือก ต่อเมื่อพ้นจากการ
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 
 

สําหรับ ... 
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     สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

  3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
    ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัครน้ี 

4. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร 

    4.1 สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและ         
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3048 และ 0 2590 3059 ยกเว้นหน่วยที่ 1.1 ตําแหน่งนายแพทย์
ปฏิบัติการ (สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่) และหน่วยที่ 3.2 ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ (สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่) รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 447 ถนนลําพูน ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ โทร 0 5314 0774 

    4.2 ระยะเวลารับสมัครต้ังแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.00 น. 

    4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตําแหน่งละ 200.- บาท 
     เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก

การคัดเลือกคร้ังน้ีทั้งหมด เน่ืองจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก          
แก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตน้ัน 

      4.4 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป  
 (2) สําเนาปริญญาบัตร และ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก          
ผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
       ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 
   (3) สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา (ตําแหน่งนายแพทย์
ปฏิบัติการ) หรือ สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค (ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ) 
หรือ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง (ตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) จํานวน 1 ฉบับ 
                             (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
 (5) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ในกรณีที่ช่ือ–สกุล
ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) 

(6) ใบรับรองแพทย์ … 
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 (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ได้แก่ 

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสรุาเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
   ทั้งน้ี สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เขียนรับรองสําเนาถูกต้อง 
และลงชื่อกํากับไว้ทุกแผ่น ทุกหน้าด้วย 

      4.5 เง่ือนไขในการรับสมคัร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง        

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงตามประกาศ         
รับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร กรมควบคุมโรค อาจไม่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้สมัคร
สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
    กรมควบคุมโรค จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่

คัดเลือกในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์  
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และที่เว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th ประกาศเกี่ยวกับงาน หัวข้อ      
“การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ          
การคัดเลือก” 

6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
    คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ และจะดําเนินการประเมิน

บุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม        
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม   
การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอ่ืนๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง (100 คะแนน) 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมกับตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

8. การประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
8.1 กรมควบคุมโรคจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้

คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์งาน และระดับความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ ก.พ. และกรมควบคุมโรคกําหนด ในกรณีที่ผู้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน   
จะให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

8.2 การข้ึนบัญชี … 
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8.2 การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ตามท่ี ก.พ. กําหนด แต่ถ้ามีการคัดเลือก        
อย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 

9. การบรรจุและแต่งต้ัง 
9.1 ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก   

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร    
ในอัตราที่ ก.พ. กําหนด 

9.2 ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมีตําแหน่งว่าง
เพ่ิมขึ้นอีก กรมควบคุมโรคอาจบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหม่
ก็ได้ 

9.3 ผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืน เว้นแต่ลาออกจากราชการ 

9.4 กรมควบคุมโรคไม่รับโอนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
คัดเลือกให้บรรจุเข้ารับราชการในคร้ังน้ี  

  10. เง่ือนไขข้อความอ่ืนๆ ทีผู่้สมัครควรทราบ 
  กรมควบคุมโรค จะดําเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังน้ัน 

หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันน้ี โปรดอย่าได้ 
หลงเช่ือ และแจ้งให้อธิบดีกรมควบคุมโรค ทราบด้วย 
 
   ประกาศ ณ วันที่   11   กรกฎาคม  2559 

 



 
รายละเอยีดเกีย่วกบัลกัษณะงานที่ปฏิบตัแิละคณุสมบตัิเฉพาะสําหรบัตาํแหนง่ 
แนบท้ายประกาศกรมควบคมุโรค  ลงวันที ่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

หน่วยที ่1.1 ตําแหน่งนายแพทยป์ฏบิัตกิาร (สาํนกังานปอ้งกันควบคมุโรคที ่1 จังหวดัเชยีงใหม)่ 

 คณุสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

 ลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 1. ดา้นการปฏิบัตกิาร 
  (1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ 
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการพัฒนา
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 

(3) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการดําเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ้าระวัง รักษาโรค และฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

(4) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางนิติเวชศาสตร์ เพ่ือให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

(5) ดําเนินงานโครงการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 

2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนและการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผน 
การทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

 3. ดา้นการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 
  (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจง เก่ียวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค           
การฟ้ืนฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ
นําไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี 
 

 
(2) จัดเก็บ... 

เอกสารหมายเลข 1 
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  (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับ
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  (3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข 
นักศึกษาและประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 
หน่วยที ่1.2 ตําแหน่งนายแพทยป์ฏบิัตกิาร (สถาบันบําราศนราดรู) 

 คณุสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

 ลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 1. ดา้นการปฏิบัตกิาร 
  (1) ปฏิบัติงานตรวจรักษาโรคตามสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงส่งเสริมป้องกัน         
ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงประชาชนในกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อโรคและภาวะคุกคาม             
ทางสุขภาพต่างๆ  
  (2) ให้การดูแลรักษาประคับประคองผู้ป่วยที่เป็นโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ําที่เข้ารับ
การกักกัน เฝ้าระวังในสถาบัน และทํางานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือผู้เข้าข่าย ต้องเฝ้าระวัง
ตามภารกิจได้  
  (3) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ 
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการพัฒนา
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 

(5) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการดําเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ้าระวัง รักษาโรค และฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

(6) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางนิติเวชศาสตร์ เพ่ือให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ เป็นผู้นําหรือทีมงานตามบทบาทที่ได้รับหมอบหมาย            
ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 
 

  
3. ดา้นการประสานงาน ... 
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 3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 
  (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจง เก่ียวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค           
การฟ้ืนฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ
นําไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี 
  (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับ
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  (3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข 
นักศึกษาและประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 
หน่วยที ่1.3 ตําแหน่งนายแพทยป์ฏบิัตกิาร (สถาบนัราชประชาสมาสัย) 

 คณุสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

 ลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 1. ดา้นการปฏิบัตกิาร 
  (1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 
ด้านโรคเรื้อน และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการพัฒนา
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน ด้านโรคเรื้อน และ
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถ
นําไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 

(3) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน ด้านโรคเร้ือน และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือวางแผนการดําเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาโรค และฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ 
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

(4) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางนิติเวชศาสตร์ เพ่ือให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

 

2. ดา้นการวางแผน... 
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2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด   

 3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 
  (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจง เก่ียวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค           
การฟ้ืนฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ
นําไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี 
  (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับ
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  (3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข 
นักศึกษาและประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 

หน่วยที ่2 ตําแหน่งนกัรังสกีารแพทยป์ฏบิตัิการ 

 คณุสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค 

 ลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 1. ดา้นการปฏิบัตกิาร 
  (1) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพ้ืนฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา 
และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง 
เหมาะสม 
  (2) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสี
วินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ และ
สาธารณสุข 
  (3) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใด
ด้านหน่ึงทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนางานด้านรังสี
การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ 
 
 

(4) ดําเนินการ... 
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  (4) ดําเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกําจัดกากกัมมันตรังสี 
เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี 
  (๕) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดําเนินการจัดทําอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสีในงาน
ด้านใดด้านหน่ึงทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางาน
ด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข 

 2. ดา้นการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด   

 3. ดา้นการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ดา้นการบรกิาร 
  (1) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบ้ืองต้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการใช้ 
และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพ่ือความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
  (2) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบ้ืองต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์ 
เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย 
  (3) ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นํามาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดความปลอดภัย
สูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ 
  (๔) ให้บริการตรวจคัดกรองเพ่ือค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาทิเช่น ในเรือนจํา ในกลุ่ม
ประชากรข้ามชาติ ในกลุ่มประชากรแออัด ในสถานสงเคราะห์ รวมถึงในสถานประกอบการโรงงานต่างๆ           
โดยใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล 
 

หน่วยที ่3.1 ตําแหน่งพยาบาลวิชาชพีปฏบิัตกิาร 

 คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง 
 ลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 1. ดา้นการปฏิบัตกิาร 
  (1) ให้การพยาบาลข้ันพ้ืนฐานผู้ที่มีอาการสงสัยป่วยเป็นวัณโรคให้ได้รับการตรวจ วินิจฉัยและ
รักษาวัณโรค และวัณโรคที่มีโรคร่วม (TB/HIV) วัณโรคด้ือยา (M/XDR) ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ   
และถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับวัณโรคด้านการป้องกันและควบคุมโรคให้กับผู้ป่วยและญาติ และเครือข่าย          
สหวิชาชีพการควบคุมวัณโรคทุกระดับในประเทศ 

(2) ควบคุม... 
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  (2) ควบคุมกํากับ นิเทศและประเมินผลงานการควบคุมวัณโรคของเครือข่ายทุกระดับ ตามระบบ
การควบคมวัณโรคของประเทศ 
  (3) ร่วมศึกษาวิจัย วิเคราะห์สถานการณ์วัณโรค และวางแผน เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้           
ในการสนับสนุนการรักษาและการควบคุมวัณโรค 
  (4) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ  
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (5) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (6) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบ้ืองต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
  (7) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ 
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

 3. ดา้นการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ดา้นการบรกิาร 
  (1) สอน แนะนํา ให้คําปรึกษาเบ้ืองต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับการส่งเสริม 
ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประชาชน
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 

หน่วยที ่3.2 ตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตัิการ (สํานกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่1 จังหวัดเชยีงใหม)่ 

 คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง 
 ลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 
 
 

1. ดา้นการปฏิบัตกิาร... 
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 1. ดา้นการปฏิบัตกิาร 
  (1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ  
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบ้ืองต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
  (4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ 
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
  (5) ดําเนินงานโครงการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 

 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนและการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผน 
การทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

 3. ดา้นการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ดา้นการบรกิาร 
  (1) สอน แนะนํา ให้คําปรึกษาเบ้ืองต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับการส่งเสริม 
ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประชาชน
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 

หน่วยที ่3.3 ตําแหน่งพยาบาลวิชาชพีปฏบิัตกิาร (สถาบนับาํราศนราดรู) 

 คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง 

 ลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 
 
 
 
 

1. ดา้นการปฏิบัตกิาร... 



- 8 - 
 1. ดา้นการปฏิบัตกิาร 
  (1) ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ซึ่งต้องบริหารจัดการ พัฒนาระบบงาน ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ 
และให้คําปรึกษา การปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคติดต่อร้ายแรง โรคติดต่ออุบัติใหม่ - อุบัติซ้ํา 
โรคที่เกิดจากอาวุธชีวภาพและภัยสุขภาพ โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่อที่สามารถ
แพร่กระจายเช้ือได้ทางอากาศ หรือแพร่กระจายเช้ือทางฝอยละอองนํ้ามูกนํ้าลาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และความชํานาญงานอย่างสูง ในการดูแลผู้ป่วย โดยใช้หลักการด้านการป้องกันและควบคุม          
การแพร่กระจายเช้ือ ร่วมกับการพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต  
  (2) ควบคุมกํากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรอง จัดระบบการทํางานของหน่วยงาน 
และแสดงความคิดเห็นที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา จัดการด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีเพียงพอและ
ปลอดภัย ให้ข้อมูลด้านโรคติดต่อ ด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเช้ือหรือด้านการพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤตที่มีปัญหาซับซ้อน 
  (3) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน รวมท้ังติดตาม 
สถานการณ์การระบาดของโรค เพ่ือนํามาเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ให้บริการพยาบาลที่มีมาตรฐาน 
ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการพยาบาล ซึ่งจะนําไปสู่การบริการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
ตามภารกิจ แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ ของสถาบันที่เป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง             
โรคอุบัติใหม่ - อุบัติซ้ํา ให้กับโรงพยาบาลอ่ืนๆ 
  (4) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ  
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (5) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (6) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบ้ืองต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
  (7) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ 
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

 3. ดา้นการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ดา้นการบรกิาร 
  (1) สอน แนะนํา ให้คําปรึกษาเบ้ืองต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับการส่งเสริม 
ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประชาชน
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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หน่วยที ่3.4 ตําแหน่งพยาบาลวิชาชพีปฏบิัตกิาร (สถาบนัราชประชาสมาสัย) 

 คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง 

 ลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 1. ดา้นการปฏิบัตกิาร 
  (1) ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ซึ่งต้องบริหารจัดการ พัฒนาระบบงาน ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ
และให้คําปรึกษา การปฏิบัติงานด้านโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความชํานาญงาน ในการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
รวมทั้งมีการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเช้ือในผู้ป่วยโรคเรื้อนระยะติดต่อ 
  (2) ควบคุมกํากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรอง จัดระบบการทํางานของหน่วยงาน
และแสดงความคิดเห็นที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา จัดการด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีเพียงพอและ
ปลอดภัยสําหรับให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
  (3) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ  
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
  (4) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
  (5) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบ้ืองต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
  (6) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ 
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน   
 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 3. ดา้นการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ดา้นการบรกิาร 
  (1) สอน แนะนํา ให้คําปรึกษาเบ้ืองต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับการส่งเสริม 
ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
  (2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประชาชน
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 


