
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน                      เภสัชกรรม 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานด้านเภสชักรรมซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั

เกี่ยวกบัการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ   การจ่ายยาให้คนไข้ตามคําสัง่แพทย์ใน 

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบัการรกัษาพยาบาลและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ซ่ึง 

ตําแหน่งต่าง ๆ เหล่านีมี้ลกัษณะท่ีจําเป็นต้องใช้ผู้ มีความรู้ความชํานาญในวิชาการเภสชัศาสตร์ 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

   ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   เภสชักร 3 ระดบั 3  ประเภทตําแหน่ง  ทัว่ไป  

   เภสชักร 4 ระดบั 4  ประเภทตําแหน่ง  ทัว่ไป   

   เภสชักร 5 ระดบั 5  ประเภทตําแหน่ง  ทัว่ไป   

   เภสชักร 6 ระดบั 6  ประเภทตําแหน่ง  ทัว่ไป 

   เภสชักร 7 ระดบั 7  ประเภทตําแหน่ง  วิชาชีพเฉพาะ 

   เภสชักร 8  ระดบั 8  ประเภทตําแหน่ง  วิชาชีพเฉพาะ 
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ช่ือตําแหน่ง                 เภสัชกร  3 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานเภสชักรรมภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยใกล้ชิดและ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้น  ทําหน้าท่ีผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ทัว่ไปทัง้ท่ีเป็นยารับประทาน 

และยาใช้ภายนอก  นํา้กลัน่  นํา้เกลือ  จ่ายยาให้กบัคนไข้ตามคําสัง่แพทย์  แนะนําวิธีใช้ยาท่ีถูกต้อง   

เก็บรักษายา  ตวัยา  และเคมีภัณฑ์ไว้ในท่ี ๆ  เหมาะสมเพ่ือป้องกนัการเสื่อมคุณภาพ  ชัง่ ตวง นบัใส่หรือ

บรรจุยาในภาชนะคํานวณราคาต้นทุนแล้วเสนอแนะเพ่ือกําหนดราคายา  ตรวจรับยา  ตวัยา  และ

เคมีภัณฑ์เม่ือมีการเบิกจากต้นสงักดัหรือสัง่ซือ้จากองค์การหรือบริษทัต่าง ๆ  ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกบั 

เร่ืองยาแก่ผู้ ช่วยเภสชักร และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างเภสชัศาสตร์  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้  

ประกอบโรคศิลปะ   สาขาเภสชักรรมชัน้หน่ึง  หรือ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาเภสชัศาสตร์อย่างเหมาะสมแกก่ารปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ และสงัคมโดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง                เภสัชกร  4 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานเภสชักรรมท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ หรือ 

ภายใต้การตรวจสอบบ้างหรือปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และคุณภาพของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานเภสชักรรมโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติั 

งานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานเภสชักรรม  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง  เช่น  การผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ทัว่ไป  การจดัหา  จดัซือ้  ตรวจรับ  เก็บรักษา   

เบิกจ่ายยา ตวัยา และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ  และบางตําแหน่งยงัได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานเกี่ยวกบัการ 

จดัหาจดัซือ้  ตรวจรับ  เก็บรักษา  เบิกจ่ายเวชภัณฑ์  ครุภัณฑ์การแพทย์ และเคร่ืองมือแพทย์ด้วย  การ

จดัทําทะเบียนสถิติ  การผลิต  เบิกจ่ายและจําหน่ายยาชนิดต่าง ๆ  การกําหนดราคายาท่ีจะจําหน่ายให้กบั

คนไข้ การแนะนําวิธีใช้ยาท่ีถูกต้อง  การตรวจสอบความเรียบร้อยเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดกอ่นจ่ายยา

ให้กบัคนไข้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายท่ีจ่ายยาอนัตราย  การเสนอแนะยาชนิดหรือยี่ห้อใหม่ ๆ  ท่ีองค์การ

หรือบริษทัต่าง ๆ  ได้ผลิตขึน้แก่นายแพทย์เพ่ือใช้ในการบําบดัรักษาคนไข้  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่แพทย์   

ทนัตแพทย์  พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ  เกี่ยวกบัเร่ืองยาหรือปฏิบติังานเกี่ยวกบัการศึกษา  ค้นคว้า  

ทดลองวิเคราะห์วิจยั และเผยแพร่ผลงานด้านเภสชักรรม  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง

ต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

   ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

 

/คุณสมบติัเฉพาะ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเภสชักร 3 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3 หรือท่ี  

ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานเภสชักรรม หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี กําหนดเวลา  2  ปี  ให้ลดเป็น  1  ปี  สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งตามข้อ 2  หรือ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างเภสชัศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้  

ประกอบโรคศิลปะ  สาขาเภสชักรรมชัน้หน่ึง 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเภสชักร  3  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผน งาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา   

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรบัปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง                เภสัชกร  5 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผดิชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานเภสชักรรมโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติั 

งานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองอยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควรหรือปฏิบติังานเภสชักรรมท่ียากมาก 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบังานเภสชักรรมโดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 

หลายอย่าง เช่น การผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ทัว่ไป การจดัหา จดัซือ้ ตรวจรับ เก็บรักษาเบิกจ่ายยา

ตวัยาและเคมีภัณฑ์  ตลอดจนเวชภัณฑ์  ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเคร่ืองมือแพทย์ การแนะนําวิธีใช้ยา 

การตรวจสอบความถูกต้องในการจ่ายยาอนัตราย  การกาํหนดราคายา  การเสนอแนะยาชนิดหรือยี่ห้อ

ใหม่ ๆ การจดัทําสถิติผลงาน การให้คําปรึกษาแนะนําแก่แพทย์ ทนัตแพทย์  พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ 

เกี่ยวกบัเร่ืองยาควบคุมใกล้ชิดหรือปฏิบติังานด้วยตนเอง  ในการผสมหรือปรุงยาท่ีมีความยุง่ยากมาก  

หรือต้องการความละเอยีดรอบคอบเป็นพิเศษ  หรือมีอนัตรายหากมีความผิดพลาดเกิดขึน้  หรือปฏิบติังาน

เกี่ยวกบัการให้คําปรึกษาแนะนําและดําเนินการศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  วิเคราะห์  วิจยัและเผยแพร่   

ผลงานด้านเภสชักรรมฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

   ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเภสชักร  3 หรือเภสชักร  4 ข้อ 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั  4  หรือ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

เภสชักรรมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเภสชักร 3 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 3 

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานเภสชักรรม หรืองานอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี กําหนดเวลา  4  ปี ให้ลดเป็น  3  ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรบั 

ตําแหน่งเภสชักร 4 ข้อ  2 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเภสชักร  4  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ    
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ช่ือตําแหน่ง     เภสัชกร  6 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงหรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผดิชอบงานเภสชักรรมโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครอง 

อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบติังานเภสชักรรมในลกัษณะผู้ ชํานาญการ หรือผู้มี 

ความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานเภสชักรรมโดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่นการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ทัว่ไป และยาอนัตราย  การจดัหา  จดัซือ้  

ตรวจรับเก็บรักษา  เบิกจ่ายยา  ตวัยาและเคมีภัณฑ์  ตลอดจนเวชภัณฑ์  ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และ

เคร่ืองมือแพทย์การแนะนําวิธีใช้ยา การตรวจสอบความถูกต้องในการจ่ายยาอนัตราย การกาํหนดราคายา  

การเสนอแนะยาชนิดหรือยี่ห้อใหม่ ๆ  การจดัทําสถิติผลงาน ให้คําปรึกษาแนะนําแก่แพทย์ ทนัตแพทย์  

พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ เกี่ยวกบัเร่ืองยา  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัการดําเนินการและให้คําปรึกษาแนะนํา

และแก้ปัญหาข้อขดัข้องต่าง ๆ  ในการศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  วิเคราะห์  วิจยั และเผยแพร่ผลงานด้าน

เภสชักรรม  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมาและแก่

นกัศึกษาท่ีมารับการฝึกหรือดูงาน  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วน 

ราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั ส ัง่การควบคุม  ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา

แนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเภสชักร  3 หรือเภสชักร  4 ข้อ 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั  5  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

เภสชักรรมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเภสชักร  3  หรือเภสชักร  4 ข้อ 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  4  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานเภสชักรรม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเภสชักร  5 แล้ว จะต้อง 

   1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

   2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง     เภสัชกร  7 

ตําแหน่งประเภท      วิชาชีพเฉพาะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก รับผิดชอบงานเภสชักรรมโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบั 

บญัชาจํานวนมาก หรือปฏิบติังานเภสชักรรมในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้ความสามารถ 

และความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบติังานท่ีจะต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานเภสชักรรมโดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใด อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น การผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ทัว่ไป และยาอนัตราย  

การจดัหา  จดัซือ้ ตรวจรับ  เก็บรักษา  เบิกจ่ายยา  ตวัยาและเคมีภัณฑ์  ตลอดจนเวชภัณฑ์  ครุภัณฑ์ทาง

การแพทย์และเคร่ืองมือแพทย์  การแนะนําวิธีใช้ยา  การตรวจสอบความถูกต้องในการจ่ายยาอนัตราย  

การกําหนดราคายา  การเสนอแนะยาชนิดหรือยี่ห้อใหม่ ๆ  การจดัทําสถิติผลงาน  การให้คําปรึกษาแนะนํา

และความเห็นแก่แพทย์ ทนัตแพทย์  และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ เกี่ยวกบัเร่ืองยา  หรือปฏิบติังานเกี่ยวกบัการ

ดําเนินการและให้คําปรึกษาแนะนําแก้ปัญหาข้อขดัข้องต่าง ๆ  ในการศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  วิเคราะห์  

วิจยั และเผยแพร่ผลงานด้านเภสชักรรม  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ี

ระดบัรองลงมาและแก่นกัศึกษาท่ีมารบัการฝึกหรือดูงาน  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานใน

หน้าท่ี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายและ

แผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้ 

คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง แก้ไข  ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบด้วย 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเภสชักร  3 หรือเภสชักร  4 ข้อ 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั  6  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

เภสชักรรมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 
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   2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเภสชักร  3  หรือเภสชักร  4 ข้อ 2 และได้ดํารง

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  5  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานเภสชักรรม  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเภสชักร  6 แล้วจะต้องมีความรู้ความ 

เข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    เภสัชกร 8 
 

ตําแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผดิชอบงานเภสชักรรมโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครอง 

ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานเภสชักรรมในลกัษณะผู้ ชํานาญการหรือผู้มีความรู้

ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานเภสชักรรมโดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่ง

หน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น การผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ทัว่ไป และยาอนัตราย  การจดัหา  จดัซือ้   

ตรวจรับ เก็บรักษา  เบิกจ่ายตวัยาและเคมีภัณฑ์ตลอดจนเวชภัณฑ์   ครุภัณฑ์ทางการแพทย์   และ

เคร่ืองมือแพทย์ การแนะนําวิธีใช้ยา  การตรวจสอบความถูกต้องในการจ่ายยาอนัตราย การกาํหนดราคา

ยา การเสนอแนะยาชนิดหรือยี่ห้อใหม่ ๆ   การจดัทําสถิติผลงาน ให้คําปรึกษาแนะนําแก่แพทย์   ทนัตแพทย์  

พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ เกี่ยวกบัเร่ืองยา  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัการดําเนินการและให้คําปรึกษาแนะนํา

และแก้ปัญหาขดัข้องต่างๆ ในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจยัและเผยแพร่ผลงานด้านเภสชักรรม  

ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา และแก่นกัศึกษาท่ีมารับ 

การฝึกหรือดูงาน ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสว่นงานท่ีสงักดัและ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา

แนะนํา ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

 

 

 

/ คุณสมบติั….. 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเภสชักร 3 หรือเภสชักร 4 ข้อ 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 7  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังาน 

เภสชักรรม หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเภสชักร 3 หรือเภสชักร 4  ข้อ 2 และได้ 

ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 6 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบั

งานเภสชักรรมหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเภสชักร 7 และมีความเช่ียวชาญในหน้าท่ี 
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