
(สําเนา)
ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช)

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา)
และตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ)

………………………………

ดวย กรมอนามัยจะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
55 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว
16 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 ท่ี นร 1004/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๑2 กันยายน 255๖ และท่ี นร 1004/ว 5
ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 เรื่องการเพ่ิมรายชื่อวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการ ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุแตงตั้งและเงินเดือนท่ีจะไดรับ

1.1 ตําแหนงท่ีจะบรรจุแตงตั้ง
1.1.1 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี)

- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 2 ตําแหนง
1.1.2 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช)

- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 2 ตําแหนง
1.1.3 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา)

- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 2 ตําแหนง
1.1.4 ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ)

- ตําแหนงท่ีจะบรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 ตําแหนง

1.2 เงินเดือนท่ีจะไดรับ
อัตราเงินเดือนตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

3. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
3.1 ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังตอไปนี้
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ก. คุณสมบัติท่ัวไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม

(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ
(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอ่ืน
(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน

ในนวยงานของรัฐ ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข.(4) (6) (7) (8)
(9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8)
หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10)
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิสมัครเขารับการ
คัดเลือกได แตจะมีสิทธิไดรบัการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีไดรับการคัดเลือกก็ตอเม่ือพนจากการเปน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับการคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุเขารบัราชการ  ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538

3.2 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
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4. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

ใหผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองและสามารถ
download ใบสมัครไดท่ี http://person.anamai.moph.go.th โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี) ใหผูประสงคสมัครเขารับ
การคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4085 หรือท่ีกลุมอํานวยการ  ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี
ถนนศรีสุริยวงศ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 3231  0363 –71 ตั้งแตวันท่ี 26
–30มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา08.30–12.00น. ภาคบายเวลา13.00–16.30น.

- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช) ใหผูประสงค
สมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี
กรมอนามัย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4085 หรือท่ีกลุมอํานวยการ  ศูนยอนามัยท่ี
11 นครศรีธรรมราช ตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท 0 7539 9460 - 4
ตั้งแตวันท่ี 26 – 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00
–16.30น.

- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา) ใหผูประสงคสมัครเขารับ
การคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4085 หรือท่ีกลุมอํานวยการ  ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา
ตําบลสะเตง  จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท 0 7321 2862 ตั้งแตวันท่ี 26 – 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลา
ราชการ ภาคเชาเวลา08.30–12.00น. ภาคบายเวลา13.00–16.30น.

- ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ) ใหผูประสงคสมัคร
เขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4085 หรือท่ีกลุมอํานวยการ  ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ
ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท 0 2521  6550 –2 ตอ 303 ตั้งแตวันท่ี
26–30มกราคม2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา08.30–12.00น. ภาคบายเวลา13.00–16.30น.

4.2 คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครตําแหนงละ 200 บาท เม่ือสมัครคัดเลือก

แลว คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนใหเวนแตมีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ท้ังหมดเนื่องจากมีการทุจริต
หรือสอไปทางทุจริต จึงจายคืนคาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแกผูสมัครเฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต
หรือสอไปในทางทุจริตนั้น

4.3 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน

ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
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(2) สําเนาปริญญาบัตร ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัครเขารับการ
คัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอยางใดอยางหนึ่ง และสําเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of records) จํานวนอยางละ 2 ฉบับ ท้ังนี้ ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจอนุมัติกอนวันปดรับสมัครคัดเลือก คือภายในวันท่ี 30 มกราคม 2558

ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครเขารับการคัดเลือก
ไดก็ใหนําหนังสือรับรองวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได

(3) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทาย จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน   จํานวน 1ฉบับ
(5) หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง ถามี) ใบเปลี่ยนชื่อ –

นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย (ตนฉบับ) จากแพทยซึ่งไดข้ึนทะเบียนไดรับอนุญาตใหประกอบโรคศิลป สาขา

เวชกรรม ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และแสดงวาเปนไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ.
วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก

- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฎอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด
ท้ังนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขียนคํารับรองวา“สําเนาถูกตอง”และลงชื่อ

กํากับไวดวย (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย)
5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก

กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก
ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2558 ณ กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และจากเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย http://person.anamai.moph.go.th
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียนประกอบการสัมภาษณ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

โดยการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฎของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ และท้ังนี้ อาจใช
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ท่ีจําเปนของตําแหนง
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7. เกณฑการตัดสิน
ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูไดคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ 60
8. การประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก

8.1 การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนสูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ
การพิจารณาท่ีเชื่อมโยงกับระดับความรู ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะท่ีกรมอนามัยกําหนด ในกรณีท่ีมี
ผูไดคะแนนเทากัน ใหผูไดเลขประจําตัวสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา

8.2 การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก จะข้ึนบัญชีไวจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 255๘ แตถามีการ
คัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก   และไดประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกไดใหมแลว  บัญชีผูไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้
เปนอันยกเลิก
9. การบรรจุและแตงตั้ง

9.1 ผูไดรับการคัดเลือก จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในขอ 1.2

9.2 ในกรณีท่ีมีผูไดรับการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพ่ิมอีก
กรมอนามัย อาจบรรจุและแตงตั้งผูท่ีไดรับการคัดเลือกท่ีเหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได

10. การรับโอนผูไดรบัการคัดเลือก
กรมอนามัย ไมประสงคจะรับโอนผูท่ีไดรับการคัดเลือกในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  และ

ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น
11. เง่ือนไขในการสมัครคัดเลือก

11.๑ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือก และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรง
ตามคุณวุฒิ หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร กรมอนามัยจะถือวาผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครในครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร

11.๒ ผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนงท่ี
ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง โดยกรมอนามัยกําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม สําหรับผูไดรับการบรรจุจะตองไมมีการยาย
รวมถึงการโอน  การยืมตัว  เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป

กรมอนามัย ดําเนินการคัดเลือกดวยความเสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้นหากมีผูใดแอบอาง
วาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาไดหลงเชื่อ
และแจงใหอธิบดีกรมอนามัยทราบดวย

ประกาศ ณ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ) ณรงค  สายวงศ

(นายณรงค  สายวงศ)
รองอธิบดีกรมอนามัย  ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย
สําเนาถูกตอง

(นางสาวศิริมา  ทองผิว)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ศิริมา/คัด



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 1 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี จํานวน 2 ตําแหนง

เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 0100
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง

อัตราเงินเดือน
ระหวาง 15,00๐ – 16,50๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ

เพ่ือใหไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให

การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร  การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวย

ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางดานสุขภาพ

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน
2. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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4. ดานการบริการ
(1) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษา เบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับ

การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
(2 ) ใหบริ การขอ มูลทางวิ ช าการ   จั ด เ ก็บข อ มูล เบื้ อ งตน  เ ก่ี ยว กับการพยาบาล

เพ่ือใหประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 2 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช จํานวน 2 ตําแหนง

เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 0200
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง

อัตราเงินเดือน
ระหวาง 15,00๐ – 16,50๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ

เพ่ือใหไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให

การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร  การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวย

ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางดานสุขภาพ

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน
2. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

/4. ดานการ...
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4. ดานการบริการ
(1) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษา เบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับ

การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
(2 ) ใหบริ การขอ มูลทางวิ ช าการ   จั ด เ ก็บข อ มูล เบื้ อ งตน  เ ก่ี ยว กับการพยาบาล

เพ่ือใหประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 3 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา จํานวน 2 ตําแหนง

เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 0300
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง

อัตราเงินเดือน
ระหวาง 15,00๐ – 16,50๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ

เพ่ือใหไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให

การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร  การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวย

ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอ่ืนๆ ทางดานสุขภาพ

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน
2. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรบัมอบหมาย
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4. ดานการบริการ
(1) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษา เบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับ

การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
(2 ) ใหบริ การขอ มูลทางวิ ช าการ   จั ด เ ก็บข อ มูล เบื้ อ งตน  เ ก่ี ยว กับการพยาบาล

เพ่ือใหประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

***********************



รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยท่ี 4 ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ)

สถานท่ีปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ จํานวน 1 ตําแหนง

เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 0400
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒ ป

ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ
๒. ไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

อัตราเงินเดือน
๑. ประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจาก

มัธยมศึกษาตอนปลาย  อัตราเงินเดือนระหวาง 10,84๐ – 11,93๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑
เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม อัตราเงินเดือนระหวาง 11,5๐๐ –
๑2,65๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดรับ
เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน  ภายใตการกํากับ  แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ใหบริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภคข้ันพ้ืนฐาน

แกผูใชบริการภายใตการควบคุมกํากับของเภสัชกร  เพ่ือการบริการอยางมีคุณภาพ  มาตรฐาน
(2) ดูแล  บํารุงรักษา  เครื่องมืออุปกรณ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม

มาตรฐาน
(3) บันทึก  จัดเก็บ  รวบรวมขอมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค

เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลอางอิง  นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
2. ดานการบริการ

(1) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการในเรื่องท่ีไมซับซอน เพ่ือสงเสริมความรู
ความเขาใจของผูใชบริการ

(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ

***********************


