(สําเนา)
ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช)
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา)
และตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ)
………………………………
ดวย กรมอนามัยจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
55 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว
16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1004/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑2 กันยายน 255๖ และที่ นร 1004/ว 5
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เรื่องการเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อกเพื่ อ บรรจุ และแต งตั้ ง บุ ค คล
เขารับราชการ ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้งและเงินเดือนที่จะไดรับ
1.1 ตําแหนงที่จะบรรจุแตงตั้ง
1.1.1 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี)
- ตําแหนงที่จะบรรจุครั้งแรก จํานวน 2 ตําแหนง
1.1.2 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช)
- ตําแหนงที่จะบรรจุครั้งแรก จํานวน 2 ตําแหนง
1.1.3 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา)
- ตําแหนงที่จะบรรจุครั้งแรก จํานวน 2 ตําแหนง
1.1.4 ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ)
- ตําแหนงที่จะบรรจุครั้งแรก จํานวน 1 ตําแหนง
1.2 เงินเดือนที่จะไดรับ
อัตราเงินเดือนตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
3. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
3.1 ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังตอไปนี้
/ ก. คุณสมบัติทั่วไป...

-2ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในนวยงานของรัฐ ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข.(4) (6) (7) (8)
(9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8)
หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป แลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10)
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิสมัครเขารับการ
คัดเลือกได แตจะมีสิทธิไดรบั การบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับการคัดเลือกก็ตอเมื่อพนจากการเปน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝา ยบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
/ 4. กําหนดการ...

-34. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให ผู ป ระสงค ส มั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ ก ขอและยื่ น ใบสมั ค รด ว ยตนเองและสามารถ
download ใบสมัครไดที่ http://person.anamai.moph.go.th โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี) ใหผูประสงคสมัครเขารับ
การคั ด เลื อ ก ขอและยื่ น ใบสมั ค รด ว ยตนเองได ที่ ก ลุ มสรรหาและบรรจุ แต งตั้ ง กองการเจ าหน าที่ กรมอนามั ย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4085 หรือที่กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี
ถนนศรีสุริยวงศ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 3231 0363 – 71 ตั้งแตวันที่ 26
– 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา08.30 – 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.
- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช) ใหผูประสงค
สมั ครเข ารับ การคั ด เลื อก ขอและยื่ น ใบสมั ครด ว ยตนเองได ที่ กลุ มสรรหาและบรรจุ แต งตั้ ง กองการเจ าหน าที่
กรมอนามัย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4085 หรือที่กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยที่
11 นครศรี ธรรมราช ตํ าบลบางจาก อํ าเภอเมื อง จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช หมายเลขโทรศั พท 0 7539 9460 - 4
ตั้งแตวันที่ 26 – 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00
– 16.30 น.
- ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา) ใหผูประสงคสมัครเขารับ
การคั ด เลื อ ก ขอและยื่ น ใบสมั ค รด ว ยตนเองได ที่ ก ลุ มสรรหาและบรรจุ แต งตั้ ง กองการเจ าหน าที่ กรมอนามั ย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4085 หรือที่กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา
ตําบลสะเตง จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท 0 7321 2862 ตั้งแตวันที่ 26 – 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลา
ราชการ ภาคเชาเวลา08.30 – 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.
- ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ) ใหผูประสงคสมัคร
เขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4085 หรือที่กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท 0 2521 6550 – 2 ตอ 303 ตั้งแตวันที่
26 – 30 มกราคม2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา08.30 – 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.
4.2 คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูส มัครคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครตําแหนงละ 200 บาท เมื่อสมัครคัดเลือก
แลว คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนใหเวนแตมีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต
หรือสอไปทางทุจริต จึงจายคืนคาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแกผสู มัครเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
หรือสอไปในทางทุจริตนั้น
4.3 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป

/ (2) สําเนาปริญญาบัตร...

-4(2) สําเนาปริญญาบัตร ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครเขารับการ
คัด เลื อก หรื อหนั งสื อรั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ทยาลั ย อนุ มัติ อย างใดอย างหนึ่ ง และสํ าเนาระเบี ย นแสดงผล
การศึกษา (Transcript of records) จํานวนอยางละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลั กสู ต รขั้ น ปริ ญญาบั ต รของสถานศึ กษาใดนั้ น จะถื อตามกฎหมาย กฎ หรื อระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสํ าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จ การศึกษา และไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจอนุมัติกอนวันปดรับสมัครคัดเลือก คือภายในวันที่ 30 มกราคม 2558
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครเขารับการคัดเลือก
ไดก็ใหนําหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวั นที่ที่ไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(3) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทาย จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1ฉบับ
(5) หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง ถามี) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย (ตนฉบับ) จากแพทยซึ่งไดขึ้นทะเบียนไดรับอนุญาตใหประกอบโรคศิลป สาขา
เวชกรรม ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และแสดงวาเปนไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.
วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก
- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขียนคํารับรองวา“สําเนาถูกตอง”และลงชื่อ
กํากับไวดวย (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย)
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558 ณ กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และจากเว็บไซตกองการเจาหนาที่ กรมอนามัย http://person.anamai.moph.go.th
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียนประกอบการสัมภาษณ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ และทั้งนี้ อาจใช
วิธี การอื่ นใดเพิ่มเติ ม เพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมในด านตางๆ เชน ความรูที่อาจใชเ ปน ประโยชนในการ
ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ความสามารถ ประสบการณ ท ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ ทั ศ นคติ จรรยาบรรณ
ของข าราชการพลเรื อน คุณธรรม จริ ย ธรรม การปรับ ตั ว เข ากั บ ผู ร ว มงาน รวมทั้ งสั งคม และสิ่ งแวดล อม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ที่จําเปนของตําแหนง
/ 7. เกณฑการตัดสิน...

-57. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูไดคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ 60
8. การประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
8.1 การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนสูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ
การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่กรมอนามัยกําหนด ในกรณีที่มี
ผูไดคะแนนเทากัน ใหผูไดเลขประจําตัวสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
8.2 การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไวจนถึงวันที่ 30 กันยายน 255๘ แตถามีการ
คัดเลือกอยางเดี ยวกันนี้ อีก และไดประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูได รับการคัดเลือกในครั้งนี้
เปนอันยกเลิก
9. การบรรจุและแตงตั้ง
9.1 ผูไดรับ การคัด เลือก จะไดรับ การบรรจุและแตงตั้ งตามลํ าดับ ที่ในบัญชี ผูไดรับ การคัดเลือก
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในขอ 1.2
9.2 ในกรณีที่มีผูไดรับการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่มอีก
กรมอนามัย อาจบรรจุและแตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได
10. การรับโอนผูไดรบั การคัดเลือก
กรมอนามัย ไมประสงคจะรับโอนผูที่ไดรับการคัดเลือกในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ
ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
11. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
11.๑ ผู ส มัครเขารั บ การคั ดเลื อกต องรับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ และรับ รองตนเองว าเป น ผู มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือก และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรง
ตามคุณวุฒิ หรือไม เปนไปตามประกาศรับสมัคร กรมอนามัยจะถือวาผู สมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครในครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร
11.๒ ผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนง ที่
ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง โดยกรมอนามัยกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สําหรับผูไดรับการบรรจุจะตองไมมีการยาย
รวมถึงการโอน การยืมตัว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
กรมอนามัย ดําเนินการคัดเลือกดวยความเสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้นหากมีผูใดแอบอาง
วาสามารถช ว ยเหลื อให ทานได รั บ การคั ด เลื อก หรื อมี พฤติ ก รรมในทํ านองเดี ย วกั น นี้ โ ปรดอย าได ห ลงเชื่ อ
และแจงใหอธิบดีกรมอนามัยทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ) ณรงค สายวงศ
(นายณรงค สายวงศ)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย
สําเนาถูกตอง
(นางสาวศิริมา ทองผิว)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ศิริมา/คัด

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยที่ 1 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี)
สถานที่ปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี จํานวน 2 ตําแหนง
เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 0100
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
อัตราเงินเดือน

ระหวาง 15,00๐ – 16,50๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิ ธีการ และเงื่ อนไขการให ขาราชการไดรับเงิ นเดือนสําหรั บคุณวุ ฒิ (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ
เพื่อใหไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คั ด กรอง ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ วิ เ คราะห ป ญ หา วิ นิ จ ฉั ย ป ญ หา ภาวะเสี่ ย ง เพื่ อ ให
การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพื่อพัฒนาการดูแลผูปวย
ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส งเสริ ม ป องกั น ดู แลรั กษา ฟ นฟู สุ ขภาพประชาชน หรื อการบริ การอื่ นๆ ทางด านสุ ข ภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

/4. ดานการ...

-24. ดานการบริการ
(1) สอน แนะนํ า ให คํ า ปรึ ก ษา เบื้ อ งต น แก ผู ใ ช บ ริ ก ารและครอบครั ว ชุ ม ชน เกี่ ย วกั บ
การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพื่อใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
(2) ให บ ริ ก ารข อ มู ล ทางวิ ช าการ จั ด เก็ บ ข อ มู ล เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การพยาบาล
เพื่ อ ให ป ระชาชนได ท ราบข อ มู ล และความรู ต า ง ๆ ที่ เ ป น ประโยชน สอดคล อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
***********************

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยที่ 2 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช)
สถานที่ปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จํานวน 2 ตําแหนง
เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 0200
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
อัตราเงินเดือน

ระหวาง 15,00๐ – 16,50๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิ ธีการ และเงื่ อนไขการให ขาราชการไดรับเงิ นเดือนสําหรั บคุณวุ ฒิ (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ
เพื่อใหไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คั ด กรอง ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ วิ เ คราะห ป ญ หา วิ นิ จ ฉั ย ป ญ หา ภาวะเสี่ ย ง เพื่ อ ให
การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพื่อพัฒนาการดูแลผูปวย
ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส งเสริ ม ป องกั น ดู แลรั กษา ฟ นฟู สุ ขภาพประชาชน หรื อการบริ การอื่ นๆ ทางด านสุ ข ภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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-24. ดานการบริการ
(1) สอน แนะนํ า ให คํ า ปรึ ก ษา เบื้ อ งต น แก ผู ใ ช บ ริ ก ารและครอบครั ว ชุ ม ชน เกี่ ย วกั บ
การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพื่อใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
(2) ให บ ริ ก ารข อ มู ล ทางวิ ช าการ จั ด เก็ บ ข อ มู ล เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การพยาบาล
เพื่ อ ให ป ระชาชนได ท ราบข อ มู ล และความรู ต า ง ๆ ที่ เ ป น ประโยชน สอดคล อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
***********************

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยที่ 3 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา)
สถานที่ปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา จํานวน 2 ตําแหนง
เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 0300
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร และ
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
อัตราเงินเดือน

ระหวาง 15,00๐ – 16,50๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิ ธีการ และเงื่ อนไขการให ขาราชการไดรับเงิ นเดือนสําหรั บคุณวุ ฒิ (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ
เพื่อใหไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คั ด กรอง ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ วิ เ คราะห ป ญ หา วิ นิ จ ฉั ย ป ญ หา ภาวะเสี่ ย ง เพื่ อ ให
การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพื่อพัฒนาการดูแลผูปวย
ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส งเสริ ม ป องกั น ดู แลรั กษา ฟ นฟู สุ ขภาพประชาชน หรื อการบริ การอื่ นๆ ทางด านสุ ข ภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรบั มอบหมาย
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(1) สอน แนะนํ า ให คํ า ปรึ ก ษา เบื้ อ งต น แก ผู ใ ช บ ริ ก ารและครอบครั ว ชุ ม ชน เกี่ ย วกั บ
การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพื่อใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
(2) ให บ ริ ก ารข อ มู ล ทางวิ ช าการ จั ด เก็ บ ข อ มู ล เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การพยาบาล
เพื่ อ ให ป ระชาชนได ท ราบข อ มู ล และความรู ต า ง ๆ ที่ เ ป น ประโยชน สอดคล อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
***********************

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ของกรมอนามัย
หนวยที่ 4 ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ)
สถานที่ปฏิบัติงานและตําแหนงวางครั้งแรก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จํานวน 1 ตําแหนง
เลขรหัสในการรับสมัครเริ่มตนหมายเลข 0400
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒ ป
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
อัตราเงินเดือน

๑. ประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจาก
มัธ ยมศึ กษาตอนปลาย อัต ราเงิน เดือนระหว าง 10,84๐ – 11,93๐ บาท โดยให เป นไปตามประกาศ
กรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
๒. ประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัช กรรม อัต ราเงิน เดื อนระหว าง 11,5๐๐ –
๑2,65๐ บาท โดยใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดรับ
เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ และประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญา
ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ให บ ริ ก ารในงานเภสั ช กรรม เภสั ช สาธารณสุ ข การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคขั้ น พื้ น ฐาน
แกผูใชบริการภายใตการควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน
(2) ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม
มาตรฐาน
(3) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมขอมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค
เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
2. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ขอมู ลและให บริ การทางวิ ชาการในเรื่ องที่ ไม ซั บซ อน เพื่อส งเสริมความรู
ความเขาใจของผูใชบริการ
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
***********************

