ประกาศสถาบันบาราศนราดูร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ครั้งที่ 1/2560
----------------------------------------ด้ ว ยสถาบั น บ าราศนราดู ร ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุ ข ประเภททั่ ว ไป ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ
การเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะ
กรรมการบริ ห ารพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง ก าหนดประเภท ต าแหน่ ง ลั ก ษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่
๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน รำยละเอียดกำรจ้ำง
1.1 กลุ่มงำนบริกำร
(1) ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
จานวน 3 อัตรา
1.2 กลุ่มงำนเทคนิค
(1) ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 1 อัตรา
1.3 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
(1) ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จานวน 2 อัตรา
1.4 กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ
(1) ตาแหน่งเภสัชกร
จานวน 2 อัตรา
(2) ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
จานวน 10 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าจ้าง
(ตามเอกสารแนบท้าย)
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30 กันยายน 2560
2. คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ ำ รั บ กำร
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
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(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ตึก
อานวยการ ชั้น 2 สถาบันบาราศนราดูร ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 ตุลำคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (โปรด
แตงกายสุภาพ)
3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถายไมเกิน ๑ ป
นับถึงวันปิดรับสมัคร จานวน 2 รูป
(2) สาเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ (เอกสาร
ต้นฉบับพร้อมสาเนา) โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร
ในกรณี ที่ ไ ม่ส ามารถน าหลั ก ฐานการศึ ก ษาดั ง กล่ า วมายื่ น พร้ อ มใบสมั ครได้ ให้ น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก่อนก็ได้
(3) สาเนาประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบาน จานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น)
หรือได้รับการยกเว้น จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับ
3.3 ค่ำสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ดังนี้
(1) ตาแหน่งที่ 1.1 และ ตาแหน่งที่ 1.2 ต้องเสียค่าสมัครในอัตรา 100 บาท
(2) ตาแหน่งที่ 1.3 และ ตาแหน่งที่ 1.4 ต้องเสียค่าสมัครในอัตรา 200 บาท
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3.4 เงื่อนไขกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครนี้ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น และสถาบันบาราศนราดูรจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
สถาบันบาราศนราดูร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทัก ษะและสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ใ นการประเมิ น ในวั น อั ง คำรที่ 25 ตุ ล ำคม 2559
ณ สถาบั น บ าราศนราดู ร และทางเว็ บ ไซต http://www.bamras.org หรื อ ทาง facebook ของงานการ
เจ้าหน้าที่ สถาบันบาราศนราดูร
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
6. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 กรณีตาแหน่งที่มีการประเมินหลายภาควิชา ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็น
ผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินในครั้งก่อนหน้าไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่สอบได้ ในกรณีที่มีการประเมินความสามารถและสมรรถนะ
2 ครั้ง จะเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้ง
ที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากการประเมิ นความรู้
ความสามารถ ทักษะและมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับ
สูงกว่า
7. กำรประกำศรำยชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
สถาบันบาราศนราดูร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบทางเว็บ
ไซต http://bamras.ddc.moph.go.th และทาง facebook ของงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันบาราศนราดูร
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
8. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
7.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สถาบันบาราศนราดูรกาหนด
7.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1
เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. พ.ศ. 2553 และผลเอ็กซเรย์มายื่นด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9

เอกสารแนบ
1.1 กลุ่มงำนบริกำร
ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

(1) ผู้ช่วยพยำบำล ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ทีต่ ้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ปฏิบัติงานที่
ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัตงิ าน โดยร่วมกับทีมงานในการ
กลุ่มการพยาบาล ให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบ
ของแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย
2. ปฏิบัติการดูแลผูป้ ่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็น
อันตรายได้ตามมาตรฐานที่กาหนด หรือช่วยเหลือแพทย์และ
พยาบาลดูแลผูป้ ่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงและเป็นอันตราย ภายใต้
การกากับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ
3. บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานอาการ
ผู้ป่วย เพื่อค้นหาสาเหตุโดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและ
วิทยาศาสตร์
4. สรุปสถิตริ ายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อ
ไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
5. ติดต่อประสานงานอานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย
6. ดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครื่องใช้ในการให้บริการ
ทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
7. ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการช่วยเหลือการพยาบาลแก่
ผู้ป่วยกับผู้ปฏิบัติงานในทีมงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือ
เคยปฏิบตั ิงานด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี
2.ผ่านการฝึกอบรม และ
ได้รับประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตร 1 ปี หรือ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาผู้ช่วย
พยาบาล

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ

คะแนน
เต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

1. วิชาความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง
2. การประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ

100

สอบข้อเขียน

8,300
บาท

100

สอบสัมภาษณ์

บรรจุครั้ง
แรก
3 อัตรา

25
25
50
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1.2 กลุ่มงำนเทคนิค
ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

(2) เจ้ำพนักงำน
พัสดุ
ปฏิบัติงานที่
กลุ่มงานเภสัชกรรม

1. ตรวจรับยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยาที่จัดซื้อจากบริษัทผู้จาหน่าย
โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร ปริมาณสินค้าที่
จัดส่ง และราคาให้ตรงกับใบสั่งซื้อ ก่อนส่งให้เภสัชกรตรวจสอบ
2. จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาที่เก็บยาที่ระบุไว้โดยจัดเรียง
ตามลาดับ first in – first out พร้อมแบ่งปริมาณบรรจุต่อหน่วย
ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการนับและหยิบจ่าย
3. จัดยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา พร้อมทั้งตัดยอดในการ์ดคงเหลือ
และบันทึกจานวนการเบิกจ่าย คานวณราคาต้นทุน ตามใบเบิกยา
และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาที่หน่วยเบิกต้องการเบิก
4. บันทึกข้อมูลการรับยา – จ่ายยา ลงในโปรแกรม inventory
ตามเอกสารการเบิกยา – จ่ายยาในแต่ละวัน
5. ตรวจสอบวันหมดอายุยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ในสถานที่
เก็บยา เพื่อแจ้งเปลีย่ นกับบริษัทผูจ้ าหน่ายได้ทันเวลา หากพบยาที่
ประมาณการณ์แล้วว่า ไม่สามารถใช้ได้ทันก่อนวันหมดอายุ
6. ตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของ
สถานที่จัดเก็บยาในจุดต่างๆ เฝ้าระวังให้ได้มาตรฐานตามหลัก
เภสัชกรรม ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น
7. ติดต่อนาเอกสารไปรับยา – ซือ้ ยา จากบริษัทและหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ ภายนอกสถาบัน
8. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่เก็บยาและสถานที่
ทางานทั่วไป
9. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกการใช้รายของผู้ป่วยติด
เชื้อ HIV ของ สปสช. (NAP) และประกันสังคม เพื่อตรวจสอบการ
เบิกยาคืนของผู้ป่วยในโครงการ

1. ได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
2. มีความรู้ความสามารถ
ทางด้าน Microsoft
Office

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ

คะแนน
เต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

1. วิชาความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง
2. ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์
3. การประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ

100

สอบข้อเขียน

8,300
บาท

100

สอบข้อเขียน

บรรจุครั้ง
แรก
1 อัตรา

100

สอบสัมภาษณ์

25
25
50
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1.3 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง
(1) นักวิชำกำร
พัสดุ
ปฏิบัติงานที่
งานพัสดุ

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

1. บั น ทึ ก รายการสร้ า งใบสั่ งซื้ อ /จ้ า ง/เช่ า (Purchasing Order
หรือ PO)
2. เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
3. ลงทะเบียนคุมเอกสารส่งเบิกงานการเงิน
4. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย
5. รายงานผลการสั่ ง ซื้ อ /จ้ า ง/เช่ า ในโปรแกรม พรบ.ข้ อ มู ล
ข่าวสารทางราชการ
6. จัดทารายงานการกันเงินเหลื่อมปี/ขยายวงเงิน
7. ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย
8. ตรวจสอบโครงการจัดซื้อ/จ้าง พร้อมคีย์ข้อมูลในระบบ GFMIS
Web online
9. จัด ท าสั ญ ญา หรื อ ยกร่ า งสั ญ ญาขึ้ น ใหม่ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
สัญญา หรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
10. ลงข้อมูลในระบบ e-GP
11. ดาเนินการงด หรือลดค่าปรับ หรือขยาย/ยกเลิกสัญญา
12. จัดส่งสาเนาสัญญาให้สรรพากร และ สตง.
13. แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ
14. ดาเนินการคืนหลักประกันสัญญา
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี
ทางนิติศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถ
ทางด้าน Microsoft
Office

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ

คะแนน
เต็ม

วิธีกำร
ประเมิน

1. วิชาความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง
2. ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์
3. การประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ

100

สอบข้อเขียน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

13,300 บรรจุครั้ง
บาท
แรก
2 อัตรา

25
25
50
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1.4 กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ
ชื่อตำแหน่ง
(1) เภสัชกร
ปฏิบัติงานที่
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ทีต่ ้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานด้าน
เภสัชกรรม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนปฏิบัติกำร
(1) ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ประเภทต่างๆ ในการ
จ่ายยาให้คนไข้ตามคาสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
(2) ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัช
กรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ
เบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจ
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม
เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ
การประเมินความเหมาะสม
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
กับตาแหน่ง
เดียวกันในสาขาวิชาเภสัช
- ความรู้
ศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) และ
- ความสามารถ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
โรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม
ทัศนคติ
ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม จากสภาเภสัชกรรม

คะแนน
เต็ม
100
25
25
50

วิธีกำร
ประเมิน

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

สอบสัมภาษณ์ 19,680 บรรจุครั้ง
บาท
แรก
2 อัตรา
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ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

(2) พยำบำลวิชำชีพ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ทีต่ ้องใช้ความรู้
ปฏิบัติงานที่
ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานด้าน
กลุ่มการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย เช่น
1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพใน
การให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปญ
ั หา วินิจฉัย
ปัญหา ภาวะเสีย่ ง
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาล
เบื้องต้น
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟืน้ ฟูสุขภาพประชาชนหรือ
การบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
การประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง
- ความรู้
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ

คะแนน
เต็ม
100
25
25
50

วิธีกำร
ประเมิน

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

จำนวน
อัตรำว่ำง

สอบสัมภาษณ์ 15,960 บรรจุครั้ง
บาท
แรก
10 อัตรา

