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ประกาศเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปี 2561 
----------------------------------------------- 

 

ด้วย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ได้แก่ 

(1) ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ  จํานวน  6  อัตรา 
(2) ตําแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  จํานวน  1  อัตรา 

 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี ้
2.1.1 มีสัญชาติไทย 
2.1.2 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบป ี
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ  หรือ

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สําหรับพนักงานเทศบาล  ดังนี ้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

2.1.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 

2.1.6 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถ่ิน 

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ

สมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี ้(ภาคผนวก ก.) 
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นพนักงานจ้างได้ ท้ังนี้ เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 22 กันยายน 2521 
    

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์ www.nakhoncity.ort หรือ
ขอรับใบสมัครได้ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนา
ถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่
กางเกงยีนต์ กางแกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด ร้องเท้าแตะ) ระหว่างวันท่ี    18 - 31     กรกฎาคม 2561  
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ 0 7534 2880 ต่อ 128 

 

3.2 หลักฐานท่ีต้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 1 รูป 
3.2.2 สําเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง

คุณวุฒิ) และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันปิด
รับสมัคร จํานวน 1 ชุด 

3.2.3 สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.5 ใบรับรองแพทย ์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่ง

ยังไม่หมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.7 สําเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) (ถ้ามี)  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.8 สําเนาหลักฐานอ่ืน เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า 

(ถ้ามี)  
 

3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จํานวน 100 บาท  เม่ือสมัครแล้ว

ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริต  จึงให้จ่ายค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนได้ส่วนเก่ียวข้องกับการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได ้

/3.4 เงื่อนไข... 
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3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สําหรับผู้นั้น และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภายใน 
วันท่ี  10  สิงหาคม 2561   

สําหรับกําหนดวัน เวลา สถานท่ีดําเนินการคัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก จะแจ้ง
ให้ทราบก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และ
สถานท่ีเลือกสรรด้วยตนเอง ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และทางเว็บ
ไซด์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช www.nakhoncity.org หรือสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 7534 2880 
ต่อ 128 

 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน

จ้างโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กําหนด ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ค) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลท่ีจําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะประเมินสมรรถนะ โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 

คะแนน) 
 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ 
 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนท่ีสอบ

ได้ ภายใน 7 วันทําการหลังจากการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ www.nakhoncity.org โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผล
ไปเม่ือครบ 1 ปี นับจากวันประกาศข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่ แล้วแต่กรณี 

 
 

/8. การ... 
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8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

นครศรีธรรมราชก่อนจึงทําสัญญาจ้างและดําเนินการจัดจ้างได ้
โดยประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจให้ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี และจะมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ผลการประเมินต้องไม่ต่ํากว่าระดับด ี
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 
 
 
 

(นายพงศ์สินธุ์  เสนพงศ์) 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรนีครนครศรีธรรมราช 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปี พ.ศ.2561 
------------------------------------- 

 
ช่ือตําแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ (รหัส 3602) 
 

ตําแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลผู้ใช้บริการ 

เพ่ือให้ได้รับการดูแลท่ีถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
1.2 คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การ

ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
1.3 บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล

ผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
1.4 ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืน ๆ ทางด้าน

สุขภาพเพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน 
1.5 การใช้เครื่องมือพิเศษช่วยผู้ป่วยในกรณีมีอุบัติเหตุขัดข้องในระบบหายใจ ให้ยาระงับ

ความรู้สึกและควบคุมอาการผู้ป่วยระหว่างให้ยา การควบคุมดูแลอาการและให้การพยาบาลดังกล่าว จัดเตรียม
ผู้ป่วยและส่งเครื่องมือในการผ่าตดั ปฏิบัติการผดุงครรภ์และให้การช่วยเหลือการผิดปกติตามระบบ 

1.6 ช่วยแพทย์ในการบําบัดรักษา ในการใช้เครื่องมือพิเศษเพ่ือการตรวจวินิจฉัยและการ
บําบัดรักษา 

1.7 ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เช่น การวางแผน นิเทศการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยท่ีอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน 

1.8 ตรวจเยี่ยมบ้าน โรงเรียน ให้คําแนะนํา คําปรึกษา การช่วยเหลือทุกกลุ่มวัยและ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยง ผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพกาย/จิต เพ่ือให้มีสุขภาวะท่ีดี
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
2.2 จัดเรียงลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการเพ่ือนําเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บังคับบัญชา 
2.3 ร่วมวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือให้ได้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องชัดเจนใน

การดูแลสุขภาพของประชาชน 
 
 

ผนวก ก 
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3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว ้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.3 ให้ข้อคิดเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ

ดําเนินการร่วมกัน 
4. ด้านการบรกิาร 

4.1 สอน แนะนํา ให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับการสง
เสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได ้

4.2 ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เก่ียวกับการพยาบาล เพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

4.3 บริการให้ภูมิคุ้มกัน ตลอดจนบริการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก และการวางแผน
ครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและทราบถึงการดูแลตนเองและบุคคลรอบข้างอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

4.4 สอนนิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือในสาขาวิชาหรือทางการ

พยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
ได ้

 

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ป ี
 

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 
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ช่ือตําแหน่ง  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รหัส 3605) 
 

ตําแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพด้านการแพทย์แผนไทย

ข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ 
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบ สํารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นท่ีไม่ซับซ้อนเพ่ือ

เสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยท่ีดี และประยุกต์ใช้สําหรับหน่วยงานอ่ืน 
1.3 รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

เพ่ือประกอบการวางแผนการทํางาน หรือจัดทํารายงานทางวิชาการ 
2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว ้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 

4.1 จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลท่ีเหมาะสม และ
สามารถนําไปใช้ในการดูแลสุขภาพ 

4.2 ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงทาง
วิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรอ่ืน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ  
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือในสาขาวิชาหรือทางการ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได ้

 

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ป ี
 

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 

 


