
 
 

(สําเนา) 

ประกาศจังหวัดพัทลุง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,  

ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
 

 ด้วยจังหวัดพัทลุงจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการ, ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  55  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    หนังสือสํานักงาน ก.พ.          
ที่ นร 1004.1/ว 16   ลงวันที่  11  ธันวาคม  2551  ที่ นร ๑๐๐๔/ว 14    ลงวันที่ 12 กันยายน ๒๕๕6            
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจแุละแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รบั   
1.1 ตําแหน่งพยาบาลวชิาชพี ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   อัตราเงินเดือน

ระหว่าง 15,000- 16,500 บาท สําหรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง 

1.2 ตําแหน่งเภสัชกร ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ        
1.2.1 อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,800- 17,380 บาท สําหรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ

อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี)    
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 

1.2.2 อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500-19,250 บาท สําหรับปริญญาเภสัชศาสตร
บัณฑิต(หลักสตูร 6 ปี) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
จากสภาเภสัชกรรม 

1.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสชักรรม ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน   
1.3.1 อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840-11,930 บาท สําหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิค (ปวท.)  
1.3.2 อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท สําหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) 
 ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 23 
สิงหาคม พ.ศ. 2555  เรือ่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วง
เงินเดือน  

2. จํานวนตาํแหน่งว่างครั้งแรก  รวมจํานวน 13 ตําแหน่ง 
- ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   จํานวน 11 ตําแหน่ง 
- ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง 
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง 

ดังรายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  3.  ลักษณะงานทีป่ฏบิตัขิองตาํแหน่ง 
 รายละเอียดตามรายละเอียดแสดงลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง   แนบท้ายประกาศนี้ 



 ๒ 

  4. คณุสมบตัทิั่วไป และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหน่งของผู้มีสทิธิสมคัรเข้ารบัการคดัเลือก 
 4.1  คณุสมบตัทิั่วไป 
 ผู้สมัครสอบ  ต้องมีคุณสมบติัทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  36  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551   ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติทัว่ไป 

(1)  มสีัญชาติไทย  
(2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี  (นับถึงวันที่ย่ืนใบสมัคร) 

 (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 

(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ เสมอืนไร้ความสามารถ   คนวิกลจริต  หรือ 

จิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  หรือตามกฎหมายอื่น 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ   หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก    หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัย 

ตามพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  หรอืตามกฎมายอื่น 
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบ 

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเขา้ปฏิบัติงาน

หน่วยงานของรัฐ 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  ซึ่งมีลกัษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) 

(7) (8) (9) (10)  หรือ  (11)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถา้เป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณมีีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้
นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะเหตทุุจริตต่อหน้าที่  สาํหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข.(๑) ใหม้ีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ แต่
จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองแล้ว 
 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไมอ่าจให้เข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501         
ลงวันที่ 27  มถิุนายน 2501  และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

      4.2 คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ 
  รายละเอียดตามรายละเอียดแสดงลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง   แนบท้ายประกาศนี้ 



 ๓ 

  5.  กําหนดการ และวิธกีารรบัสมัคร 
       5.1  สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รบัใบสมัครและยื่น                 
ใบสมคัรด้วยตนเอง  ไดท้ีฝ่า่ยการเจ้าหนา้ที่ โรงพยาบาลพทัลุง (ตกึอํานวยการ ชัน้ 2)  โทร. 0 7460 9529 
       5.2  ระยะเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  11 กุมภาพนัธ์ 2557  ถึงวันที่ 18 กุมภาพนัธ ์
2557   ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น.  ภาคบา่ยเวลา 13.00 – 16.30 น. 
       5.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตําแหน่งละ 200
บาท  
   เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการ
คัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัคร 
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
       5.4  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมคัร 
 (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดําและไม่สวมหมวก  ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว 
ไม่เกิน  6  เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  3  รปู 
 (2)  สําเนาปริญญาบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และสําเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript  of  Records) จํานวนอย่างละ  2 ฉบับ  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557    
  กรณียังไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้  ก็ให้นํา
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  และ  วันที่ที่ได้รับอนุมัติ ปริญญาบัตร  
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้  
 (3) สําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ (เฉพาะตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ
ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ) ออกให้ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557   จํานวน  1  ฉบับ   
 (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1   ฉบับ  
 (5)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบสําคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ          
(ถ้ามี)   จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (6) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ.กําหนด 
             ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า  “สําเนาถูกต้อง” และ            
ลงชื่อกํากับไว้ด้วย (ให้นําหลกัฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) 
   หมายเหต ุ  ผูท้ี่ได้รับคัดเลือกเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จะต้องนําใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกให้ไม่เกนิ 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2553 มาย่ืนด้วย 
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6.  เงื่อนไขในการสมัครคดัเลือก 
ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทัว่ไป 

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณทีี่มีการผิดพลาด
อันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จังหวัดพัทลุงจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น 

  7. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการคดัเลือก  และกําหนดวัน เวลา สถานทีค่ดัเลือก 
 จังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการคัดเลือก  และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่
คัดเลือกให้ทราบ ณ  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพัทลุง และทางเว็บไซต์ http://www.ptlhosp.go.th/ภายใน
วันที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2557    

  8.  หลกัสตูรและวิธกีารคดัเลือก    
 คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
โดยจะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ จากการทดสอบความรู้ในตําแหน่งที่สมัคร 
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรูท้ี่ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทศันคติ จรรยาบรรณ ของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ คณุธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสงัคมและสิ่งแวดล้อม ความคดิ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลกิภาพอื่น เป็นต้น และรวมถงึสมรรถนะหลกั สมรรถนะทีจ่ําเป็นของ
ตําแหน่ง 

   9. เกณฑ์การตดัสิน 
      ผู้ทีจ่ะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  60 

  10. การประกาศขึน้บญัชีผูไ้ด้รบัคดัเลือก 
               (๑)  จังหวัดพัทลุง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลง

มาตามลําดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ ก.พ. และ
จังหวัดพัทลุงกําหนด  ในกรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า   
 (2)  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2558 แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด 

  11. การบรรจุและแตง่ตั้ง 
    11.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก  จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือก โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับ
สมัคร  

11.2 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง  และภายหลังมีตําแหน่งว่างเพิ่ม
อีก  จังหวัดพัทลุงอาจบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว  หรือจะดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 

  12.  การรบัโอนผู้ได้รบัคดัเลือก 
 จังหวัดพัทลุงไม่รับโอน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 
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   13.  เงื่อนไข  ข้อความอื่น ๆ  ที่ผูส้มัครควรทราบ 
 ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตําแหน่ง         
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ 

 จังหวัดพัทลุง  จะดําเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรมและเสมอภาค  ดังนั้น หากมีผู้ใด
แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก  หรือมีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันนี้  โปรดอย่าได้หลงเชื่อ
และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงทราบด้วย 

    ประกาศ  ณ   วันที่    4   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 
ลงชื่อ  เสรี  ศรีหะไตร 
     (นายเสรี  ศรีหะไตร) 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สําเนาถูกต้อง 
กฤษณา  นุชิต 

(นางกฤษณา  นุชิต) 
จพ.ธุรการชํานาญงาน รพ.พัทลุง 

5 กุมภาพันธ์ 2557 

 
 
 
 

กฤษณา/คัด 
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รายละเอียดแสดงลกัษณะงานทีป่ฏบิตัขิองตาํแหน่งและคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
   
ตําแหน่งประเภท  วิชาการ 
ชื่อตาํแหน่งในสายงาน  พยาบาลวิชาชีพ 
ระดบัตําแหนง่   ปฏิบัติการ 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
     โดยมีลักษณะงานทีป่ฏบิตัิในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

๑. ด้านการปฏบิตักิาร 
 (๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่

ผู้ใช้บริการ เพือ่ให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย 
     (๒)  คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การ

ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทนัสถานการณแ์ละทันเวลา 
 (๓)  บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแล

ผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
 (๔)  ส่งเสรมิ ป้องกัน ดูแลรกัษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่น ๆ ทางด้าน

สุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 
๒.  ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
๓. ด้านการประสานงาน 
   (๑)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสมัฤทธ์ิที่ตามกําหนด 
 (๒)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบรกิาร 
 (๑)  สอน แนะนํา ให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ

ส่งเสริม ป้องกนั ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
 (๒)  ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้

ประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง 
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รายละเอียดแสดงลกัษณะงานทีป่ฏบิตัขิองตาํแหน่งและคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
   
ตําแหน่งประเภท  วิชาการ 
ชื่อตาํแหน่งในสายงาน  เภสัชกร 
ระดบัตําแหนง่   ปฏิบัติการ 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินด้านตา่ง ๆ ดังนี ้

1. ด้านการปฏบิตักิาร 
(1) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกัน 

ควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
(2) คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ด้านยา

สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ ได้มาตรฐาน เป็นธรรมและปลอดภัย 
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กําหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้อ

ต้นเพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 
(4) จัดทํา พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การ

คุ้มครองผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทยแ์ผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 
2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสมัฤทธ์ิตามที่กําหนดไว้ 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความรว่มมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบรกิาร 

(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ช้ีแจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข           
การคุ้มครองผูบ้ริโภคในระดับเบ้ืองต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หนว่ยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่าง ๆ 

(3) สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข 
การคุ้มครองผูบ้ริโภคแก่นักศกึษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
จากสภาเภสัชกรรม 
 



 ๘ 

รายละเอียดแสดงลกัษณะงานทีป่ฏบิตัขิองตาํแหน่งและคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
   
ตําแหน่งประเภท  ทั่วไป 
ชื่อตาํแหน่งในสายงาน  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
ระดบัตําแหนง่   ปฏิบัติงาน 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ และนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินด้านตา่ง ๆ ดังนี ้
 ๑.  ด้านการปฏบิตักิาร 
  (๑)  ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคขั้นพื้นฐาน แก่
ผู้ใช้บริการภายใต้การควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน 
  (๒)  ดูแล บํารงุรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
  (๓)  บันทึก จดัเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 
เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
 ๒.  ด้านการบริการ 
  (๑)  ใหค้ําแนะนํา ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ 
  (๒)  ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจาก
มธัยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 
 ๒.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 
 ๓.  ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสําหรบัตําแหน่งนี้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

บญัชีรายละเอยีดแสดงจํานวนตาํแหนง่ว่างครัง้แรก  
แนบทา้ยประกาศจังหวดัพทัลุง ลงวันที ่  4   กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่ง
เลขที ่

ตําแหน่ง ส่วนราชการ 
จํานวน... 
ตําแหน่ง 

หมายเหตุ 

1 136062 พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล 
รพ.พัทลุง สสจ.พัทลุง 

1 
  

2 136108 พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล 
รพ.พัทลุง สสจ.พัทลุง 

1 
  

3 137049 พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล 
รพ.พัทลุง สสจ.พัทลุง 

1 
  

4 137080 พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล 
รพ.พัทลุง สสจ.พัทลุง 

1 
  

5 137120 พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล 
รพ.พัทลุง สสจ.พัทลุง 

1 
  

6 137273 พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล 
รพ.พัทลุง สสจ.พัทลุง 

1 
  

7 137279 พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล 
รพ.พัทลุง สสจ.พัทลุง 

1 
  

8 137345 พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล 
รพ.พัทลุง สสจ.พัทลุง 

1 
  

9 140739 พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล 
รพ.พัทลุง สสจ.พัทลุง 

1 
  

10 140155 พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล 
รพ.พัทลุง สสจ.พัทลุง 

1 
  

11 140235 พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล 
รพ.พัทลุง สสจ.พัทลุง 

1 
  

12 164202 เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.พัทลงุ 
สสจ.พัทลุง 

1 
  

13 140102 จพ.เภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.พัทลงุ 
สสจ.พัทลุง 

1 
  

รวม 13   
 


