
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

สายงาน           แพทย์ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่างๆ  ท่ีปฏิบติัการหรือให้บริการทางการแพทย์ซ่ึงเกี่ยวข้อง

โดยตรงต่อชีวิต  สุขภาพและอนามัยของประชาชน  หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคแก่

ประชาชน   งานวิเคราะห์   วิจยั  และชนัสูตรโรค  งานวางแผนทางวิชาการแพทย์งานตรวจแนะนําให้

คําปรึกษาในวิชาการแพทย์  งานให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่แพทย์

หรือเจ้าหน้าท่ีทางการสาธารณสุข   หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  หรือบริหารงานในฐานะผู้อํานวยการ

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดซ่ึงตําแหน่งต่าง ๆ  เหล่านีมี้ลกัษณะท่ี

จําเป็นต้องใช้ผู้ ท่ีมีความรู้ความชํานาญในวิชาการ  หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย ์

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้  คือ 

   นายแพทย์ 4 ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายแพทย์ 5 ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายแพทย์ 6 ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายแพทย์ 7 ระดบั 7  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

   นายแพทย์ 8 ระดบั 8  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

   นายแพทย์ 9 ระดบั 9  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 



ช่ือตําแหน่ง    นายแพทย์ 4 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติัการหรือให้บริการทางการแพทย์ทัว่ไปหรือแพทย์เฉพาะทางเบือ้งต้น หรือปฏิบติั 

งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคแก่ประชาชน  หรือวิเคราะห์  วิจยั  หรือชนัสูตร  ทางการแพทย์  หรือให้ 

การศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่เจ้าหน้าท่ีทางการสาธารณสุข   หรือเจ้าหน้าท่ีอื่น

ท่ีเกี่ยวข้อง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัการหรือให้บริการทางการแพทย์  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย 

อย่างเช่น  ชกัประวัติคนไข้   ตรวจรักษาโรค  วินิจฉยั  วิเคราะห์   ชนัสูตรโรค   ควบคุมการเคลื่อนย้าย 

ผู้ป่วยตามหลกัวิชา  พิจารณาการใช้ยา  ให้ยา  ผ่าตดัทัว่ไป  ทําคลอด  ฟืน้ฟูบําบดัทัง้กายและจิต  ออก 

ใบรบัรองแพทย์  แนะนําและส่งเสริมสุขภาพทัง้กายและจิตให้ผู้ป่วยและประชาชนทัว่ไปมีสุขภาพสมบรูณ์ 

ปฏิบติัการควบคุมป้องกนัโรค   การติดต่อและการระบาดของโรค  แนะนําและส่งเสริมงานวางแผน 

ครอบครัว  ช่วยงานวิจยัเกี่ยวกบัการแพทย์  และสาธารณสุขทัว่ไป  ให้การศึกษาฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ี 

สาธารณสุขและเจ้าหน้าท่ีอื่น  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

           ได้รับปริญญาทางแพทยศาสตร์  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้ และได้รับใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการ นโยบายและแผนงานพฒันาสาธารณสุขของประเทศ 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฏ ระเบียบ  และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมโดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความสามารถในการทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  และ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

5. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

       ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 

 



ช่ือตําแหน่ง    นายแพทย์ 5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติัการหรือให้บริการทางการแพทย์ทัว่ไปหรือแพทย์เฉพาะทางเบือ้งต้น หรือปฏิบติั 

งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคแก่ประชาชน  หรือวิเคราะห์  วิจยั  หรือชนัสูตร  ทางการแพทย์  หรือให้

การศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่เจ้าหน้าท่ีทางการสาธารณสุข   หรือเจ้าหน้าท่ีอื่น

ท่ีเกี่ยวข้อง  หรือบริหารงานในฐานะหวัหน้าสถานพยาบาลขนาดเล็ก  หรือเทียบเท่า  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 

หลายอย่าง เช่น สอบถามประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรค วินิจฉยั วิเคราะห์ ชนัสูตรโรค ควบคุมการ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามหลกัวิชา พิจารณาการใช้ยา ให้ยา ผ่าตดัทัว่ไป ทําคลอด ฟืน้ฟูบําบดัทัง้กายและจิต 

ออกใบรับรองแพทย์  แนะนําและส่งเสริมสุขภาพทัง้กายและจิตให้ผู้ป่วยและประชาชนทัว่ไปมีสุขภาพ

สมบูรณ์    ปฏิบติัการควบคุมป้องกนัโรค การติดต่อและการระบาดของโรค แนะนําและส่งเสริมงาน

วางแผนครอบครัว    ช่วยงานวิจยัเกี่ยวกบัการแพทย์และการสาธารณสุขทัว่ไป   ให้การศึกษาฝึกอบรมแก่

เจ้าหน้าท่ีทางการสาธารณสุข  และเจ้าหน้าท่ีอื่น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าสถานพยาบาล  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักลา่วข้างต้นบ้างแล้วยงัทํา

หน้าท่ีติดต่อประสานงาน    วางแผน  มอบหมายงาน   ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุง

แก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายแพทย์  4  และได้ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ 4 

หรือท่ี ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายแพทย์ 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 

 

       ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 

 



ช่ือตําแหน่ง    นายแพทย์ 6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติัการหรือให้บริการทางการแพทย์ทัว่ไปหรือแพทย์เฉพาะทาง ซ่ึงต้องใช้ความชํานาญ 

หรือปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคแก่ประชาชน   หรือวิเคราะห์ 

วิจยั หรือชนัสูตรทางการแพทย์ หรือให้การศึกษาฝึกหรือ นิเทศงานด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข 

แก่แพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีทางการสาธารณสุข หรือ เจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  หรือบริหารงานในฐานะ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลขนาดเล็ก หรือ สถานพยาบาลท่ีเทียบเท่า   หรือบริหารงานต่าง ๆ  ดงักล่าวใน

ฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักองหรือในฐานะผู้ตรวจการสาธารณสุข  กระทรวง   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ 

หลายอย่าง เช่น ซกัประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรค วินิจฉยั วิเคราะห์ ชนัสูตรโรค ควบคุมการเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วยตามหลกัวิชา พิจารณาการใช้ยา ให้ยา ผ่าตดัทัว่ไป ทําคลอด ฟืน้ฟูบําบดัทัง้กายและจิต ออก

ใบรับรองแพทย์  แนะนําและส่งเสริมสุขภาพทัง้กายและจิตให้ผู้ป่วยและประชาชนทัว่ไปมีสุขภาพสมบรูณ์  

ปฏิบติัการควบคุมป้องกนัโรค การติดต่อและการระบาดของโรค แนะนําและส่งเสริมงานวางแผนครอบครัว  

วิจยัเกี่ยวกบัการแพทย์และการสาธารณสุขทัว่ไป   วางแผนทางวิชาการสาธารณสุข  ให้การศึกษาและ

ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอื่น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง หรือผู้อํานวยการโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล  

นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวาง

อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย

งาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล และ 

แก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ตรวจการสาธารณสุขของกระทรวง ทําหน้าท่ีตรวจแนะนําให้คําปรึกษาทาง 

วิชาการสาธารณสุขท่ีไม่ยากนกั เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกนัโรค การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย   

การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แก่เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   

ประสานการปฏิบติังานทางวิชาการของหน่วยงานสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนด

ไว้ เสนอแนะข้อควรปรับปรุงและแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกบัการให้บริการสาธารณสุข   เพ่ือ

ประกอบการพิจารณากําหนดเป็นนโยบายและแผนงานของกระทรวง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายแพทย์  4  และได้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ 5    

หรือท่ี ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายแพทย์  4  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

นายแพทย์ 4 หรือท่ี ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายแพทย์ 5 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้สามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิมปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 

 



ช่ือตําแหน่ง    นายแพทย์ 7 

ตําแหน่งประเภท     วิชาชีพเฉพาะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติัการหรือให้บริการทางการแพทย์ทัว่ไปหรือแพทย์เฉพาะทางในฐานะผู้ ชํานาญการ

พิเศษ หรือปฏิบติังานในฐานะผู้ ชํานาญการพิเศษในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค   หรือวิเคราะห์    

วิจยั หรือชนัสูตรทางการแพทย์ หรือวางแผนทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือให้การศึกษาและฝึกอบรม

หรือนิเทศงานด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์  หรือบริหารงานในฐานะ

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลขนาดกลางหรือสถานพยาบาลท่ีเทียบเท่า  หรือบริหารงานต่าง ๆ  ดงักล่าวใน

ฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  หรือบริหารงาน

ในฐานะนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด  หรือในฐานะผู้ตรวจ การสาธารณสุขชัน้สูงของกระทรวง  และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัการหรือให้บริการทางการแพทย์  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย 

อย่าง เช่น ซกัประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง วินิจฉยั วิเคราะห์ ชนัสูตรโรค พิจารณาการ

ใช้ยา ให้ยา ผ่าตดัทัว่ไปหรือเฉพาะทาง ทําคลอด ฟืน้ฟูบําบดัทัง้กายและจิต วางแผนการควบคุมป้องกนั

โรคหรือการส่งเสริมสุขภาพ วิจยัทางการแพทย์และการสาธารณสุขรับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ  เกี่ยวกบั

การศึกษาฝึกอบรมเพ่ือผลิตเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี 

เกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง หรือผู้อํานวยการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  

หรือนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ีกําหนด

นโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา   

ปรับปรุงแก้ไข   ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ตรวจการสาธารณสุขชัน้สูงของกระทรวง  ทําหน้าท่ีตรวจแนะนําให้คําปรึกษา

ทางวิชาการสาธารณสุขท่ียากพอสมควร  เช่น    การรักษาพยาบาล   การป้องกนัโรค    การสาธารณสุข 

อนามัย   การสุขาภิบาลสิง่แวดล้อม  เป็นต้น  แก่เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้อง   ประสานการปฏิบติังานทางวิชาการของหน่วยงานสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบาย 

และแผนงานท่ีกําหนดไว้   เสนอแนะข้อควรปรับปรุงและแนวทางแก้ปัญหาต่าง  ๆ  เกี่ยวกบัการให้ 

บริการสาธารณสุข    เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดเป็นนโยบายและแผนงานของกระทรวง    

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ 6    

หรือท่ี ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

นายแพทย์ 5   หรือท่ี ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายแพทย์ 6 แล้ว จะต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 

 

 



ช่ือตําแหน่ง    นายแพทย์ 8 

ตําแหน่งประเภท     วิชาชีพเฉพาะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติัการหรือให้บริการทางการแพทย์ทัว่ไปหรือแพทย์เฉพาะทางในฐานะผู้ เช่ียวชาญ   

หรือปฏิบติังานในฐานะผู้ เช่ียวชาญในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค  หรือวิเคราะห์ วิจยั หรือชนัสูตร

ทางการแพทย์ท่ีมีลกัษณะยาก  โดยต้องใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้พิเศษในการปฏิบติังานหรือใช้ความสามารถ

และประสบการณ์สูง  หรือวางแผนทางการแพทย์และสาธารณสุข  หรือบริหารงานในฐานะผู้อํานวยการ

โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือสถานพยาบาลท่ีเทียบเท่า   หรือบริหารงานต่าง ๆ  ดงักล่าวในฐานะหวัหน้า

หน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  เป็นพิเศษ  หรือบริหารงาน

ในฐานะนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสงูมากเป็นพิเศษ   

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย

อย่าง เช่น ซกัประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง วินิจฉยั วิเคราะห์ ชนัสูตรโรค พิจารณา 

ใช้ยา ให้ยา ผ่าตดัทัว่ไปหรือเฉพาะทาง ทําคลอด ฟืน้ฟูบําบดัทัง้กายและจิต วางแผนการควบคุมป้องกนั

โรคหรือการส่งเสริมสุขภาพ วิจยัทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแพทย์   

วางแผนและรับผิดชอบการฝึกอบรมเพ่ือผลิตเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง หรือผู้อํานวยการโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล   

นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณา 

วางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน  

มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล   

และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ 7    

หรือท่ี ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายแพทย์  4  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

นายแพทย์ 6   หรือท่ี ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี   
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายแพทย์ 7 และมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ี 
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ช่ือตําแหน่ง        นายแพทย์ 9 
 

ตําแหน่งประเภท       วิชาชีพเฉพาะ  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติัการหรือให้บริการทางการแพทย์ทัว่ไป หรือแพทย์เฉพาะทางในฐานะผู้อํานวยการ

พิเศษ หรือปฏิบติังานในฐานะผู้ ชํานาญการพิเศษในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคหรือวิเคราะห์ วิจยั 

หรือชนัสูตรทางการแพทย์ หรือวางแผนทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือให้การศึกษาและฝึกอบรม  

หรือนิเทศงานด้านการแพทย์  หรือการสาธารณสุขให้แก่เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์  หรือบริหารงานในฐานะ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลขนาดกลาง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผดิชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  และปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย

อย่าง เช่น  ซกัประวัติคนไข้   ตรวจรักษาโรคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง  วินิจฉยั  วิเคราะห์  ชนัสูตร  พิจารณาใช้

ยาให้ยาผ่าตดัทัว่ไป  หรือเฉพาะทาง  ทําคลอด ฟืน้ฟูบําบดัทัง้กายและจิต วางแผนการควบคุมป้องกนัโรค  

หรือการส่งเสริมสุขภาพ  วิจยัทางการแพทย์และการสาธารณสุข  รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ   เกี่ยวกบั 

การศึกษาฝึกอบรมเพ่ือผลิตเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  หรือผู้อํานวยการโรงพยาบาลหรือหวัหน้า

ศูนย์บริการสาธารณสุข นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการ

ปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมารของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ติดต่อ

ประสานงาน วางแผน วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม

ประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้อํานวยการโรงพยาบาลของเทศบาล ทําหน้าท่ีตรวจ แนะนํา ให้คําปรึกษา 

ทางวิชาการสาธารณสุขท่ียากพอสมควร เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกนัโรค การสาธารณสุขอนามัย 

แก่เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ประสานงานการปฏิบติังานทาง

วิชาการของหน่วยงานสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว้ เสนอแนะข้อควร

ปรับปรุงแก้ไขและ  แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบัการให้บริการสาธารณสุข เพ่ือประกอบการ

พิจารณากําหนดเป็นนโยบายและแผนงานของเทศบาล และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 



 

- 2 - 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1.   มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ 8  

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรือ 

2.   มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

นายแพทย์ 7  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายแพทย์  8  และมีความเช่ียวชาญในหน้าท่ี 
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