
ประกาศจงัหวดันครสวรรค์
เรื ่ อง รั บสมั ครคั ดเลื อกเพื ่ อบรรจุ แสะแต่ งตั ้ งบุ คคลเข้ าร ตำแหน่ งพยาบาลวิ ชาชี พปฏิ บั ติ การ 

และตำแหน่ งเภสั ชกรปฏิ บั ติ การ สั งกั ดสำนั กงานสาธารณสุ ขจั ง รค์

ด้ วยจั งหวั ดนครสวรรค์  จะดำเน ิ นการคั ดเล ื อกเพ ื ่ อบรรจุ ต ั ้ งบ ุ คคลเข ้ ารั บราชการ 
ในตำแหน่ งพยาบาลวิ ชาชี พปฏิ บั ติ การ และตำแหน่ งเภสั ชกรปฏิ บั ติ กา ดสำนั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด 
นครสวรรค์  ฉะนั ้ น อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕มาตรา ๕๗ แหงพระราชบั ญญั ยบข้ าราชการ 
พลเรื อน พ'.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกั บหนั งสื อสำนั กงาน ก.พ. ที ่  นร ๑๐๐๔ .๑/ว ๑๖ ลงว ๑๑ ธั นวาคม ๒๕๕๑ 
และที ่  นร ๑๐๐๔ /ว ๒๐ ลงวั นที ่  ๒๑ กั นยายน ๒๕๖๔ จึ งประกาศรั บสมั ครคั ื ่ อบรรจุ และแต่ งตั ้ งบุ คคล 
เขา้รบัราชการ โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้

๑. ตำแหน่ งที ่ จะบรรจุ และแต่ งตั ้ งและเงิ น ่ จ
๑.๑ ตำแหนง่พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร 
๑.๒ ตำแหนง่เภสชักรปฏบิตักิาร
เงิ นเดื อนที ่ จะได้ รั บ ตามที ่ ระบุ ไวิ ในราย ะกาศนี ้  

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
ตามทีร่ะบไุวใ้นรายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี ้

๓. ลักษณะงานที'ปฏิบัติของตำแหน่ง
- ตามทีร่ะบไุวใ้นรายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี ้

๔. คุ ณสมบั ติ ทั ่ วไปและคุ ณสมบั ติ เฉพาะสำหรั บตำแหน่ งขอ มี สิ ทธิ สมั ครเข้ ารั บการคั ดเลื อก 
๔.๑ คุณสมบัติท่ัวไป

ผู ้ สมั ครสอบ ต้ องมี คุ ณสมบั ติ ทั ่ วไป และไม่ มี ต้ องห้ ามตามมาตรา ๓๖ 
แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดั งต่

ก. คุณสมบัติท่ัวไป

(๒) มี อายุ ไม่ ตากว่ า ๑๘ ปี  (นั บถึ งวั นที ่ ยื ่ นใบสมั คร)
(๓) เปี นผู ้ เลื ่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย์  

ทรงเป็ นประมุ ขด้ วยความบริ สุ ทธิ ้ ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม่

(๑) เปน็ผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง
(๒) เป็ นคนไร้ ความสามารถ เสมื อนไร้ ความสามารถ คนวิ กลจร ิ ตฟ้ นเทื เอน 

ไม่สมประกอบ หรือเปน็โรคตามทีก่ำหนดใน กฎ ก.พ.
(๓) เป็ นผู ้ อยู ่ ในระหว่ างถู กสั ่ งพั กราชการหร ่ งให้ ออกจากราชการไว้ ก่ อน 

ตามพระราชบญัญตันิี ้หรอืตามกฎหมายอืน่

(๔) เป็ นผู ้ บ



(๔) เปน็ผูบ้กพรอ่งในศลีธรรมอนัดีจ่นเปน็ทีร่งัเกยีจของสงัคม 
(๔) เปน็กรรมการหรอืผูด้ำรงตำแหนง่ทีร่บัผดิชอบในการบรหิารพรรคการเมอืง 

หรอืเจา้หนา้ทีใ่นพรรคการเมอืง
(๖) เปน็บคุคลลม้ละลาย
(๗) เปน็ผูเ้คยตอ้งรบัโทษจำคกุโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำคกุ เพราะกระทำ 

ความผดิทางอาญา เวน้แตเ่ปน็โทษสำหรบัความผดิทีไ่ดก้ระทำโดยประมาท หรอืความผดิลหโุทษ
(๘) เปน็ผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากรัฐวสิาหกจิ

หรอืหนว่ยงานอืน่ของรฐั
(๙) เปน็ผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก หรอืปลดออก เพราะกระทำผดิวนิยั 

ตามพระราชบญัญตันิี ้หรอืตามกฎมายอืน่
(๑๐) เปน็ผูเ้คยถกูลงโทษไลอ่อก เพราะกระทำ.ผดิวนิยัตามพระราขบญัญตันิี้

หรอืตามกฎหมายอืน่'
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตใบการสอบเข้ารับราชการ พือเข้าปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐ 

ผูท้ ีจ่ะเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการพลเรอืน ซึง่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม ช. (๔) (๖) (๗) (๘) 
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพจิารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้ แตถ่า้เปน็กรณมีลีกัษณะตอ้งหา้มตาม (๘) 
หรือ (๙) ผูน้ัน้ตอ้งออกจากงาน หรอืออกจากราชการไปเกนิสองปแีลว้ และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐)
ผูน้ัน้ตอ้งออกจากงานหรอืออกจากราชกิารไปเกนิสามปแีลว้ และต้องมิใชิเป็นกรณีออกจากงาน ห่รือออกจากราชิการ 
เพราะเหตทุจุรติตอ่หนา้ที ่ สำหรบัผูม้ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา๓๖ ช. (๑) ใหม้สีทิธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีได้รับการคัดเลือกต่อผ่ือพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการฌืณแล้ว 

สำหรบัพระภกิษหุรอืสามเณรทางราชกิารไมร่บัสมคัร และไมอ่าจใหเ้ขา้รบัการคดัเลอืก 
เพือ่บรรจเุขา้รบัราชการ ทัง้นี ้ ตามหนงัสอืกรมสารบรรณคณะรฐัมนตรฝีา่ยบรหิาร ท่ี นว ๘๙/๒๔๐๑ ลงวันท่ี 
๒๗ มถินุายน ๒๔๐๑ และตามความในขอ้ ๔ ของคำสัง่มหาเถรสมาคม ท่ี ๑/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๔๖๔ 

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามทีร่ะบไุวใ้นรายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี้

๕. กำหนดการ และวธิกีารรบัสมคัร 
๕.๑ สถานทีร่บัสมคัร

ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ท่ีเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
https://nsn.m oph.go.th และย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ท่ี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบคุคล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๖๒๓ ๒๐๐๑ ต่อ ๑๐๙ และ ๑๔๔ 

๕.๒ ระยะเวลารบัสมคัร
กำหนดรบัสมคัรตัง้แตว่นัที ่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ถงึวนัที ่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 

ในวนัและเวลาราชการ ภาคเขา้เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ภาคบา่ยเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
๕.๓ คา่ธรรมเนยีมในการสม่คัร

ผูส้มคัรตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมในการสมคัรตำแหนง่ละ ๒๐๐ บาท เมือ่สมคัร 
คดัเลอืกแลว้คา่ธรรมเนยีมในการสมคัรจะไมจ่า่ยคนืให ้ เวน้แตม่กีารยกเลกิการคดัเลอืกครัง้นีท้ ัง้หมด เมือ่งจาก 
มกีารทุจริตหรือส่อไปทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวซ้อง 
กบัการทจุริตหรือสอ่ไปในทางทจุริตนัน้

๔.๔ การชำระ...

https://nsn.moph.go.th


๕.๔ การชำระคา่ธรรมเนยีมในการสมคัร ผา่นระบบ KTB C orporate O nline 
โดยผูส้มคัรสามารถเลอืกชำระได ้๓ ซอ่งทางดงันี้

๕.๔.๑ ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเดบิต VISA ของธนาคารกรุงไทย (บัตร ATM) 
ไม่มีค่าธรรมเนียม บตัรเด,Pตของธนาคารอ่ืน และบัตร VISA และ Mater Card ของธนาคารกรุงไทยและต่างธนาคาร 
(ใชบ้ตัรเดบติของทกุธนาคารทีอ่อกในประเทศไทย ชำระไดโ้ดยไมม่คีา่ธรรมเนยีม)

๕.๔.๒ ชำระเงนิผา่น QR C ode
๕.๔.๓ ชำระเงนิผา่น Bill P aym ent บบัแจง้การชำระเงนิผา่นธนาคารกรงุไทย)

ผูส้มคัรชำระคา่ธรรมเนยีมในการสมคัรไดต้าม ๓ ซอ่งทางนีเ้ทา่นัน้ จะไมร่บัชำระดว้ยเงนิสด 
๕.๕ หลกัฐานทีต่อ้งยืน่พรอ้มใบสมคัร

(๑) รปูถา่ยหนา้ตรง ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมหมวก ถา่ยครัง้เดยีวกนัมาแลว้ 
ไม่เกิน ๖ เดอืน (นบัถงึวันปดีรับสมคัร) ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๓ รูป

(๒) สำเนาปริญญาบตัร หรือหนังสือรับรองฉบับสถานศึกษาอนุมัติ อยา่งใดอย่างหนึง่ 
และสำเนาระเบยีนแสดงผลการศกึษา (T ranscript o f Records) ทีแ่สดงวา่เปนีผูม้วีฒุกิารศกึษาตรงกบั 
ตำแหนง่ทีส่มคัรคดัเลอืก จำนวนอยา่งละ ๑ ฉบับ

ทัง้น ี ้ ผ ูท้ ีจ่ะถอืวา่เปน็ผ ูส้ ำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรข ัน้ปรญิ ญ าบตัร ของ 
สถานศกึษาใดนัน้ จะถอืตามกฎหมาย กฎ ห รอืระเบยีบเก ีย่วกบัการสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรของ 
สถานศึกษาน้ัน  ๆ เป็นเกณฑ ์โดยจะตอ้งสำเร็จการศึกษาและได้รับอนมุติีจากผู้มอีำนาจอนมุติั ภายในวันปีดรับสมัคร 
ดดัเลอืก คอืวนัที ่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

กรณยีงัไมส่ามารถนำหลกัฐานการศกึษาดงักลา่วมายืน่พรอ้มใบสมคัรได ้ ก็ใหนำ 
หนงัสอืรับรองวฒุทิีส่ถานศกึษาออกให ้โดยระบสุาขาวชิาทีส่ำเรจ็การศกึษา และวันทีท่ีไ่ดร้บัอนมุตัปิรญิญาบตัร 
ซึง่จะตองอยูภ่ายในวนัทีก่ำหนดปดิรบัสมคัร มายืน่แทนกไ็ด้

(๓) สำเนาใบอนญุาตประกอบวชิาขพีฯ หรอืใบอนญุาตประกอบโรคศลิปะฯ 
(ตามทีร่ะบใุนคณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่) จำนวน๑ ฉบับ กรณทีีอ่ยูร่ะหวา่งตอ่ใบอนญุาตฯ ใหแ้นบสำเนา 
หลกัฐานการตอ่ใบอนญุาตฯ จำนวน ๑ ฉบับ พรอ้มกบัสำเนาใบอนญุาตฯฉบบัเดมิมาดว้ย

(๔) สำเนาบตัรประจำตวัประขาซน จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนา'หลักฺฐานอ่ืนๆ (ล้ามี) เซ่น หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.๔๓, ส.ด.๙) 

(สำหรับเพศขาย)ใบสำคัญการสมรสใบเปล่ียนข่ือ-นามสกุล หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) ใบรบัรองแพทย ์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดอืน และแสดงว่าไมเ่ปน็โรคทีต่องหา้ม 

ตาม กฎ ก.พ. วา่ดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงได้แก่
- วณัโรคในระยะแพรก่ระจายเชือ้
•โรคเทา้ชา้งในระยะทีป่รากฏอิาการเปน็ทีร่งัเกยีจแกส่งัคม
- โรคตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ
- โรคพษิสรุาเร้ือรงั
7โรคตดิตอ่รา้ยแรงหรอืโรคเรือ้รงัทีป่รากฏอาการเดน่ขดัหรอืรนุแรงและเปน็ 

อปุสรรคตอ่การปฏบิตังิานในหนา้ทีต่ามที ่ ก.พ. กำหนด
ทัง้นี ้ ในสำเนาหลกัฐานทกุฉบบัใหผู้ส้มคัรเขยีนคำรบัรองวา่ “สำเนาถกูตอ้ง”

และลงซือ่กำกบัไวด้ว้ย (ใหน้ำหลกัฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดว้ย)ทัง้นี ้สามารถดูแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 
ได้ทางเว็บไซต์ h ttp s://jo b .o csc .g o .th  หัวข้อ “สาระนา่รู”้

- . - ๓ - -  1 ., - . .

๖. เง่ือนไข...

https://job.ocsc.go.th


“ (ร̂ -

๖. เงื่อนไขในการฝืมัครคัดเลือก
ผู้สมคัรคดัเลอืกตอ้งรับผดิขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเปน็ผูม้คีณุสมบตัทิัว่ไป 

และคณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ทีส่มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก ตรงตามประกาศรบัสมคัรคดัเลอืก และจะตอ้ง 
กรอกรายละเอยีดตา่ง  ๆ ในใบสมัคร พรอ้มทัง้ยืน่หลกัฐานในการสมคัรคดัเลอืกใหถ้กูตอ้งครบถว้น ในกรณทีีม่ ี
การผิดพลาดอันเน่ืองมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผู้สมัครนำมาย่ืนไม่ตรงตามคุณวุฒิ 
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จังหรัดนครสวรรค์จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น

๗. การประกาศรายซื่อผู้มีสิหริเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
จงัหวัดนครสวรรค ์ จะประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก และกำหนดรนั เวลา 

สถานทีค่ดัเลอืกใหท้ราบ ภายในรนัที ่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บอรด์ประขาสมัพนัธ ์ สำนกงานสาธารณสขุ 
จังหวัดนครสวรรค ์ และทางเวบ็ไซตส์ำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์ h ttp s://n sn .m o p h .g o .th

๘. หลกัสตูรและวธิกีารคดัเลอืก
คณะกรรมการฯ จะดำเนนิการคดัเลอืกโดยวธิกีารสมัภาษณ ์ (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน) 

ประเมนิบคุคลเพือ่พจิารณาความเหมาะสมกบัตำแหนง่หนา้ทีจ่ากประวตัสิว่นตวั ประวตักิารศกึษา ใบอนญุาต 
ประกอบวชิาฃพี การ'ฝกึอบรม ประวตักิารทำงาน ขอ้มลูจากใบสมคัรและเอกสารประกอบการสมคัร จากการ 
สังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ ์ทัง้นี ้อาจใข้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
ในดา้นตา่ง  ๆ เซน่ ความรูท้ ีอ่าจใชเ้ปน็ประโยขนใ์นการปฏบิตังิานในหนา้ที ่ ความสามารถ ประสบการณ ์
บคุลกิภาพ พว่งทวีาจา อปุนสิยั อารมณ ์ทศันคต ิ จรรยาบรรณของขา้ราขการพลเรอืน คณุธรรม จรยิธรรม 
การปรบัตวัเขา้กบัผูร้ว่มงาน รวมทัง้สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ปฏภิาณไหวพรบิและ 
บคุลกิภาพอืน่ เปน็ตน้ และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะทีจ่ำเปน็ของตำแหนง่ 

๙. เกณฑก์ารตดัสนิ
ผูท้ีจ่ะถอืวา่เปน็ผูผ้า่นการคดัเลอืก จะต้องเป็นผู้ที,ได้คะแนนสัมภาษณ ์ ไมตากว่ารอ้ยละ ๖๐ 

๑๐. การประกาศขึ้นบัณฺซีผู้!ด้รันการคัดเลือกตามลำดับที่
(๑) จังหวัดนครสวรรค ์จะประกาศขึน้บญัชผีู!้ดร้บัการคดัเลอืกโดยเรยีงลำดบัทีจ่ากผูท้ีไ่ด ้

คะแนนสงูสดุลงมาตามลำดบั โดยมเีกณฑก์ารพจิารณาทีเ่ชือ่มโยงกบัระดบัความรู ้ความส่ามารถ ทกัษะ และ 
สมรรถนะท่ี ก.พ. และจงัหวดักำหนด ในกรณผีูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกไดค้ะแนนเทา่กนั จะใหผู้!้ดร้บัเลขประจำตวั 
สมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกกอ่นเปน็ผูอ้ยใูนลำดบัสงูกวา่

(๒) การขึน้บญัชผีู!้ดร้บัการคดัเลอืก จะขึน้บญัชไีว้จนถงึสิน้ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
แตถ่า้มกีารคดัเลอืกอยา่งเดยีวกนันีอ้กี และได้ประกาศรายซ่ือผู้!ด้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บญัชผู้ี!ด้รับการคัดเลือก 
ไดใ้นครัง้นีเ้ปน็อนัยกเลกิ

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) ผู!้ดร้บัการคดัเลอืก จะไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามลำดบัทีใ่นบณัชผีู!้ดร้บัการ 

คดัเลอืก โดยไดร้บัเงินเดอืนตามคณุวฒุทิีก่ำหนดเปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นัน้ตามทีร่ะบไุวใ้น ข้อ ๑ 
(๒) ในกรณีท่ีมีผู้!ด้รับการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพ่ิมอีก 

จังหวัดนครสวรรคอ์าจบรรจแุละแตง่ตัง้ผู!้ดรั้บคดัเลอืกทีเ่หลอือยู่ดงักลา่ว หรือจะดำเนนิการคดัเลอืกใหมก่ไ็ด ้
๑๒. การรับโอนผู้!ด้รับการคัดเลือก

จงัหวัดนครสวรรค ์ ไมร่บัโอนผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกทีเ่ปน็ขา้ราชการหรอืพนกังานของรฐั
ทกุประเภทไมว่า่กรณใีด  ๆ ท้ังส้ิน

๑๓. เงอนไข...
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๑๓. เง่ือนไข ขอ้ความอืน่ๆ หีผู่ส้มคัรควรหราบ
ผู้!ด้รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง 

ทีไ่ดร้บับรรจแุละแตง่ตัง้เปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปี โดยหา้มโอนไปสว่นราชการอ่ืน เวน้แตล่าออกจากราชการ
จงัหวดันครสวรรค ์ จะดำเนนิการคดัเลอืกดว้ยความโปรง่ใส ยตุธิรรมและเสมอภาค 

ดังน้ัน หากมผีู!้ดแอบอา้งวา่สามารถชว่ยเหลอืใหท้า่นไดร้บัการคดัเลอืก หรือ มพีฤตกิารถมนัทำนองเดยีวกนันี ้
โปรดอย่าได้หลงเช่ือและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ทราบด้วย

ประกาศ ณ วันท่ี too มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายขยนีต ศรมาศ)
ผว้าัราชการจงัหวดันครสวรรค.์



รายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดการรับสมัค่รคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเช้ารับราชการ 
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

ตำแหนง่ที ่ ๑ ตำแหนง่พยาบาลวชัาขพีปฏบิตักิาร
๑. เงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บั

- อตัราเงนิเดอืนระหวา่ง ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ บาท ทัง้นี ้อตัราเงนิเดอืนเปน็ไปตามประกาศ 
สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการใหข้า้ราชการไดร้บัเงนิเดอืนตาม 
คณุวฒุติามชว่งเงนิเดอืน ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และทีแ่กIขเพิม่เตมิ

๒. จำนวนตำแหนง่วา่งครัง้แรก จำนวน ๗๗ อตัรา ดงันี้
๒.๑ กลุม่งานบรกิารดา้นปฐมภมูแิละองคร์วม โรงพยาบาลตาคล ี สำนกังานสาธารณสขุ 

จงัหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๒ อตัรา
๒.๒ งาน การพ ยาบ าลผ ูป้ ว่ยใน  กล ุม่ งาน การพ ยาบ าล โรงพ ยาบ าลตาคล  ี สำนกังาน 

สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๓ อตัรา
๒.๓ งานการพยาบาลผูป้ว่ยอบุตัเิหตฉุกุเฉนิและนติเิวช กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลตาคล ี

สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา
๒.๔ งานการพยาบาลผ ูป้ ว่ยนอก กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลตาคล ี สำนกังาน 

สาธารณสุฃุจังหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๓ อตัรา
๒.๕ งาน การพ ยาบ าลผ ูค้ลอด กล ุม่ งาน การพ ยาบ าล โรงพ ยาบ าลต าคล  ี สำนกังาน 

สาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา
๒.๖ กลุม่งานบรกิารดา้นปฐมภมูแิละองคร์วม โรงพยาบาลพยหุะครี ี สำนกังานสาธารณสขุ 

จังหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๒ อตัรา
๒.๗ งานการพยาบาลผูป้ว่ยใน กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลพยหุะครี ี สำนกังาน

สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา
๒.๘ งานการพยาบาลผูป้ว่ยอบุตัเิหตฉุกุเฉนิและนติเิวช กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาล 

พยหุะครี ี สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา
๒.๙ งานการพยาบาลผูป้ว่ยนอก กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลพยหุะ่ครี ี สำนกังาน 

สาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์จำนวน ๒ อตัรา
๒.๑๐ งานการพยาบาลผูป้ว่ยใน กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลหนองบวั สำนกังาน 

สาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์จำนวน ๒ อตัรา
๒.๑๑ งานการพยาบาสผูป้ว่ยนอก กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลหนองบวั สำนกังาน 

สาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา
๒.๑๒ งานการพยาบาลผูค้ลอด กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลหนองบวั สำนกังาน 

สาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา
๒.๑๓ งานการพยาบาลผูป้ว่ยผา่ตดัและวสิญัญพียาบาล กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาล 

หนองบัว สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา
๒.๑๔ กลุม่งานบรกิารดา้นปฐมภมูแิละองคร์วม โรงพยาบาลเกา้เลีย้ว สำนกังานสาธารณสขุ 

จังหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๒ อตัรา
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๒.๑๕ งานการพยาบาลผูป้ว่ยใน กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลบรรพตพสิยั สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์ จำนวน ๑ อตัรา

๒.๑๖ งาน การพ ยาบ าลผ ูป้ ว่ยน อก ก ล ุม่ งาน การพ ยาบ าลโรงพ ยาบ าลบ รรพ ต พ สิ ยั  
สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์ จำนวน ๓ อัตรา

๒.๑๗ งานการพยาบาลผูค้ลอด กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลบรรพตพสิยั สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๒ อตัรา

๒.๑๘ กลุม่งานบรกิารดา้นปฐมภมูแิละองคร์วม โรงพยาบาล'โพคาล ี สำนกังานสาธารณสขุ 
จังหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา

๒.๑๙ งานการพยาบาลผูป้ ว่ยใน กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลไพศาล ี สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๔ อตัรา

๒.๒๐ งานการพยาบาลผูป้ว่ยอบุตัเิหตอุกุเฉนิและนติเิวช กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาล 
ไพศาลี สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์ จำนวน ๑ อตัรา

๒.๒๑ งานการพยาบาลผ ูค้ลอด กล ุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาล'โพศาล ี สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์ จำนวน ๑ อตัรา

๒.๒๒ งานการพยาบาลผูป้ว่ยอบุตัเิหตฉุกุเฉนิและนติเิวช กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาล 
แม่วงก์ สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา

๒.๒๓ งานการพยาบาลผูป้ ว่ยใน กล ุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลแมว่งค ์ สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา

๒.๒๔ กลุม่งานบรกิารดา้นปฐมภมูแิละองคร์วม โรงพยาบาลโกรกพระ สำนทังานสาธารณสขุ 
จังหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา

๒.๒๔ งานการพยาบาลผูป้ว่ยใน กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลโกรกพระ สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา

๒.๒๖ งานการพยาบาลผูป้ว่ยอบุตัเิหตอุกุเฉนิและนติเิวช กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาล 
โกรกพระ สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์ จำนวน ๑ อตัรา

๒.๒๗ งานการพยาบาลผูป้ว่ยนอก กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลโกรกพระ สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์ จำนวน ๑ อตัรา

๒.๒๘ งานการพยาบาลผูป้ว่ยนอก กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลชมุตาบง สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๓ อตัรา

๒.๒๙ กลุม่งานบรกิารดา้นปฐมภมูแิละองคร์วม โรงพยาบาลตากฟา้ สำนกังานสาธารณสขุ 
จังหวัดนครสวรรค ์ จำนวน ๑ อตัรา

๒.๓๐ งานการพยาบาลผูป้ ว่ยใน กล ุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลตากฟา้ สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์ จำนวน ๑ อตัรา

๒.๓๑ งานการพยาบาลผูป้ว่ยอบุตัเิหตอุกุเฉนิและนติเิวช กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาล 
ตากฟา้ สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา

๒.๓๒ งานการพยาบาลผูป้ว่ยนอก กลุม่งานคารพยาบาล โรงพยาบาลตากฟา้ สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๒ อตัรา

๒.๓๓ กลุม่งานบรกิารดา้นปฐมภมูแิละองคร์วม โรงพยาบาลทา่ตะโก สำนกังานสาธารณสขุ 
จังหวัดนครสวรรค ์ จำนวน ๑ อตัรา

๒.๓๔...



- ๓ -

๒.๓๔ งานการพยาบาลผูป้ ว่ยใน กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลทา่ตะโก สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์ จำนวน ๓ อตัรา

๒.๓๔ งานการพยาบาลผูป้ว่ยนอก กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลทา่ตะโก สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๒ อตัรา

๒.๓๖ งานการพยาบาลผูป้ว่ยผา่ตดัและวสิญัญพียาบาล กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาล 
ท่าตะโก สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา

๒.๓๗ กลุม่งานบรกิารดา้นปฐ่มภมูแิละองคร์วม โรงพยาบาลลาดยาว สำนกังานสาธารณสขุ 
จังหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๓ อตัรา

๒.๓๘ งานการพยาบาลผูป้ว่ยอบุตัเิหตฉุกุเฉนิและนติเิวช กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาล 
ลาดยาว สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา

๒.๓๙ งานการพยาบาลผูป้ว่ยนอก กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลลาดยาว สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์ จำนวน ๒ อตัรา

๒.๔๐ งานการพยาบาลผูป้ว่ยผา่ตดัและวสิญัญพียาบาล กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาล 
ลาดยาว สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค ์จำนวน ๓ อตัรา

๒.๔๑ กลุม่งานบรกิารดา้นปฐมภมูแิละองคร์วม โรงพยาบาลชมุแสง สำนกังานสาธารณสขุ 
จังหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๒ อตัรา

๒.๔๒ งานการพยาบาลผูป้ ว่ยใน กล ุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลชมุแสง สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา

๒.๔๓ งานการพยาบาลผูป้ว่ยนอก กลุม่งานการพยาบาล -โรงพยาบาลชมุแสง สำนกังาน 
สาธารณสขุจงัหวัดนครสวรรค ์ จำนวน ๒ อตัรา

๒.๔๔ กล ุม่งานเวชปฏบิตัคิรอบครวั โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบลบา้นนาขอม 
สำนกังานสาธารณสขุอำเภอไพศาล ี จังหวัดนครสวรรค์

๒.๔๔ กลุม่งานสง่เสรมิปอ้งกนัควบคมุโรค โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบลบา้นบางแกว้ 
สำนกังานสาธารณสขุอำเภอบรรพตพสิยั จังหวัดนครสวรรค์

๒.๔๖ กลุม่งานเวขปฏบิตัคิรอบครวั โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบลบา้นบางมะฝอ่ 
สำนกังานสาธารณสขุอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

๒.๔๗ กลุม่งานเวชปฏบิตัคิรอบครวั โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบลบา้นมะเกลอื 
สำนกังานสาธารณสขุอำเภอเมอืงนครสวรรค ์ จังหวัดนครสวรรค์

๒.๔๘ กลุม่งานเวชปฏบิตัคิรอบครวั โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบลบา้นกลางแดด 
สำนกังานสาธารณสขุอำเภอเมอืงนครสวรรค ์ จังหวัดนครสวรรค์

๒.๔๙ กลุม่งานเวชปฏบิตัคิรอบครวั โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบลบา้นทำนบ สำนกังาน 
สาธารณสขุอำเภอทา่ตะโก จังหวัดนครสวรรค์

๓. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัขิองตำแหนง่
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระ.ตับต้น ทีต้่องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นพยาบาลวชิาชพี ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบ ัติในด้านต่าง ๆ ตังนี้

ด้านการปฏิบัติการ...



ดา้นการปฏบิตักิาร
(๑) ปฏบิตักิารพยาบาลขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานวชิาชพีในการใหก้ารพยาบาลแกผู่ใ้ขบ้รกิาร 

เพือ่ใหไ้ดร้บัการดแูลทีถ่กูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั
(๒) คดักรอง ประเมนิภาวะสขุภาพ วเิคราะหป้ญัหา วนิจิฉยัปญีหา ภาวะเสีย่ง เพือ่ใหก้าร 

ซวยเหลอืทางนติวิทิยาศาสตร ์ การพยาบาล ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมทนัสถานการณแ์ละทนัเวลา
(๓) บันทึก่ รวบรวม ศกึษาวเิคราะหข์อมลูดา้นการพยาบาลเบือ้งตน้ เพือ่พฒันาการดแูลผูป้ว่ย 

ใหเ้กดิความปลอดภยั สขุสบาย และมปีระสทิธภิาพ
(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดแูลรักษา พ่ืนฟูสุขภาพ'ประ'ซา1ซน หรือการบริการอืน่  ๆ ทางด้านสขุภาพ 

เพือ่สขุภาพทีด่ฃีองประซาซน
ดา้นการวางแผน
วางแผนการทำงานทีรั่บผดิซอป ร่วมดำเนนิการวางแผนการทำงาน ของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพือ่ใหก้ารด่ำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายและผลลมัฤฑธีท้ีก่ำหนด 
ดา้นการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 

และผลสม้ฤ'ทธ้ีตามทีก่ำหนด
(๒) ขีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มม่อืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ดา้นการใ]รกิาร
(๑) สอน แนะนำใหค้ำปรึกษาเบือ้งต้นแก่ผู้ใข้บริการและครอบครัว ขุมขน เก่ียวกับการส่งเสริม 

ป้องกัน ดแูลรกัษา พนัฟสูภาพ เพือ่ใหป้ระซาซนสามารถดแูลตนเองได้
(๒) ใหบ้ริการขอ้มลูทางวซิาการ จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการพยาบาล เพ่ือให้ประซาซน 

ไดท้ราบขอ้มลูและความรูต้าง  ๆ ทีเ่ปน็ประโยชน ์ สอดคลอ้งและสนบัสนนุภารกจิของหนว่ยงาน และใช-้ 
ประกอบการพจิารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑ ์มาตรการตา่งๆ

๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไดรั้บปริญญาตรี หรอืคณุวุฒอิย่างอ่ืนทีเ่ทยีบได้ในระดับเดียวกนัในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ 

ไดร้บัใบอนญุาตประกอบวซิาชพีก่ารพยาบาลขัน้หนึง่ หรอืการพยาบาลและการผดงุครรภข์ัน้หนึง่



ตำแหน่งท่ี ๒ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
๑. เงินเดือนท่ีจะได้รับ

๑.๑ อตัราเงนิเดอืนระหวา่ง ๑๗,๕๐๐ - ๑๙,๒๕๐ บาท (สำหรบัวฒุกิารดกืษาปรญิญาตร ี
ทีม่หืลกัสตูรกำหนดเวลาศกึษาไมน่อ้ยกวา่ ๖ ป)ี

๑.๒ อตัราเงนิเดอืนระหวา่ง ๑๕,๘๐๐ - ๑๗,๓๘๐ บาท (สำหรบัวฒุกิารศกึษาปรญิญาตร่ทีีม่ ี
หลกัสตูรกำหนดเวลาศกึษาไมน่อ้ยกวา่ ๕ ปี)

ทัง้นี ้อตัราเงนิเดอืนเปน็ไปตามประกาศสำนกังานปลดักฺระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงือ่นไขการใหข้า้ราชการไดร้บัเงนิเดอืนตามคุณุวฒุติามชว่งเงนิเดอืน ลงวันที ่ ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๕ 
และทีแ่กไํขเพิม่เตมิ

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน ๔ อตัรา ดงันี้
๒.๑ กลุม่งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค โรงพยาบาลเกา้เลีย้ว สำนกังานสาธารณสขุ 

จังหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๑ อตัรา
๒.๒ กลุม่งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค โรงพยาบาลพยหุะครี ี สำนกังานสาธารณสขุ 

จงัหวัดนครสวรรค ์จำนวน ๒ อตัรา
๒.๓ กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค์

จำนวน ๑ อตัรา
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง

ปฏบัิตงิานในฐานะผู้ปฏบัิตงิานระดับต้น ทีต้่องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน 
ปฏบิตังิานดา้นเภสชักรรม ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย โดยม ี
ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดงันี ้

ตา้นการปฏบิตักิาร
(๑) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบ้ืองต้น เพือ่บรรลผุลการรกัษา ป็องกันควบคุมโรค 

และประซาซนเกดิความปลอดภยัในการใชย้า สมุนไพร ผลติภณัฑส์ขุภาพ
(๒) คุม้ครองผูบ้รโิภค ตรวจวเิคราะห ์ ประกนัคณุภาพทางหอ้งปฏบิตักิารเบือ้งตน้ ตา้นยา 

สมุนไพร ผลติภณัฑแ์ละบรกิารสขุภาพ เพือ่ใหป้ระชาซนไดร้บัการบรกิาร ไตม้าตรฐาน เปน็ธรรมและปลอดภยั 
(๓) ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั กำหนดแนวทาง ตดิตาม ประเมนีผลทางวชิาการเบือ้งตน้ 

เพือ่พฒันางานเ่ภสชักรรม เภสชัสาธารณสขุ การคุม้ครองผูบ้ริโภค
(๔) จัดทำ พฒั นามาตรฐาน แนวทาง ค ูม่อืเบ ือ้งตน้ทางเภสชักรรม เภสชัสาธารณสขุ 

การคุม้ครองผูบ้รโิภค สมนุไพร ผลติภณัฑส์ขุภาพ การแพทยแ์ผนไทย การแพ ท ยท์ างเลอืก เพ ือ่ เพ ิม่  
ประสทิธภิาพชองงาน .

ดา้นการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่บัผดิชอบ ร่วมดำเนนิการวางแผนการทำงานของหนว่ยงานหรือโครงการ 

เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปาึหมายและผลสมัฤทธีท้ีก่ำหนด 
ตา้นการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 

และผลสมัฤทธีต้ามทีก่ำหนด
(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่คร้บัมอบหมาย
ด้านการบริการ...



ดา้นการบรกิาร
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปญัหา ชีแ้จง เกีย่วกบังานเภสชักรรม เภสชัสาธารณสขุ การคุม้ครอง 

ผูบ้รโิภคในระดบัเบือ้งตน้แกผู่ป้ว่ย ญาต ิ หนว่ยงานราชการ เอกซน หรือประชาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้สนใจไต้ทราบ 
ขอ้มลูและความรูต้า่งๆ,ทีเ่ปน็ประโยชน์

(๒) จดัเกบ็ขอ้มลู ใหบ้รกิารขอ้มลูเบือ้งตน้ทางเภสชักรรม เภสชัสาธารณสขุ การคุม้ครอง 
ผูบ้รโิภค เพือ่ใหส้อดคลอ้ง-สนบัสนนุภารกจิชองหนว่ยงาน และใชป้ระกอบการพจิารณากำหนดแผนงาน 
หลัก่เกณฑ ์มาตรการตา่งๆ

(๓) สอน นเิทศ แกอบรม ถา่ยทอดความรู ้ เทคโนโลยทีางเภสชักรรม เภสชัสาธารณสขุ การ 
คุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพือ่ใหมี้ความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏบัิติงานได้อย่างถูกต้อง

๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหุรับตำแหน่ง
ไดร้บัปรญิญาตร ี หรอืคณุจฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไตใ้นระดบัเดยีวกนัในสาขาวชิาเภสชัศาสตร ์ และ 

ไดร้บัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาเภสชักรรมชัน้หนึง่ หรอืไดร้บัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพี 
เภสชักรรม จากสภาเภสชักรรม

- ๖ “ '


