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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ 

   กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักอนามัย ครั้งที่ 1/2560 
   

 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) จะดําเนินการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักอนามัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
และมติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 กําหนดรายชื่อวุฒิที่ ก.ก. กําหนดใหคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
สังกัดสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1.  ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง 
   ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ไดแก 

 (1)  เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติงาน จํานวน  4  ตําแหนง 
   (2)  เจาพนักงานรังสีการแพทยปฏิบัติงาน  จํานวน  1  ตําแหนง 
   (3)  เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  จํานวน 15 ตําแหนง 
   (4)  เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  จํานวน  1  ตําแหนง 
   (5)  ผูชวยทันตแพทยปฏิบัติงาน  จํานวน  1  ตําแหนง 
   ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไดแก 
   (1)  นายแพทยปฏิบัติการ  จํานวน 18 ตําแหนง 
   (2)  ทันตแพทยปฏิบัติการ   จํานวน 10 ตําแหนง 
   (3)  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ   จํานวน  1  ตําแหนง 
   (4)  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   จํานวน 30 ตําแหนง 
   (5)  นักจิตวิทยาปฏิบัติการ   จํานวน  4  ตําแหนง 

2.  อัตราเงินเดือนที่จะไดรับ 
  ผูผานการคัดเลือกที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงจะไดรับเงินเดือน ดังนี้ 
  2.1  ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
  2.1.1  ประกาศนียบัตรที่มหีลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจาก

วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา 3 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตน หรือเทียบเทา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 

2.1.2 ประกาศ… 
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  2.1.2  ประกาศนียบัตรของสวนราชการตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไมนอยกวา 2 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา 4 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 

  2.1.3  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ของสวนราชการตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไวไมนอยกวา 3 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 

  2.2  ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
    2.2.1  ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 4 ป ตอจากวุฒิ-

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 
  2.2.2  ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 5 ป ตอจากวุฒิ-

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กําหนดใหไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ป 
อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 

  2.2.3  ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณทิตและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จากสัตวแพทยสภา อัตราเงินเดือน 18,020 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 

  2.2.4  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรค-
ศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา 
อัตราเงินเดือน 18,020 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 

  2.2.5  ปริญญาแพทยศาสตรบัณทิตและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม
จากแพทยสภา อัตราเงินเดือน 18,020 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 

  2.2.6  วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ
ทันตแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา 3 ป ตอจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับ
ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแลว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 
21,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 

  2.2.7  วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา 3 ป ตอจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,000 บาท 
หรือตามที่ ก.ก. กําหนด   

  2.2.8  วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันต-
แพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา 4 – 5 ป ตอจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
และไดรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแลว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 
21,610 บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 

  2.2.9  วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา 4 – 5 ป ตอจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับ
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,610 บาท 
หรือตามที่ ก.ก. กําหนด 

3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแตละตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

   4. คุณสมบัต.ิ.. 
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4.  คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะตองหาม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธ ิ
สมัครคัดเลือก  

  4.1  ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมลีักษณะตองหาม ตามมาตรา 43    
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ดังนี ้
    ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
      (1)  มีสัญชาติไทย 
      (2)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
      (3)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
    ข.  ลักษณะตองหาม 
      (1)  เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ก. 
      (2)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
      (3)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
      (4)  เปนบุคคลลมละลาย 
      (5)  เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (6)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
      (7)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
      (8)  เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น 
      (9)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ 

  ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (3) 
(4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) ก.ก. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม ข. (6) หรือ (7) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม ข. (8) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ 

  ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครผูใดเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือเปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
ผูนั้นตองลาออกจากการดํารงตําแหนงหรือการประกอบอาชีพนั้น และการลาออกตองมีผลกอนวันบรรจุเขารับ
ราชการ 

4.2 ผูสมัคร... 
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  4.2  ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณวุฒิตรงตามที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกทายประกาศนี้ ครบถวนอยูกอนหรือในวันปดรับสมัคร 
คือวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  

  4.3  พระภิกษุหรือสามเณร ไมมีสิทธิสมัครคัดเลือก หรือเขารับการคัดเลือกตามนัยหนังสือ
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 
ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2556 

5.  กําหนดการและวิธีการรับสมัครคัดเลือก 
  5.1  สถานที่รับสมัครและระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือก 
  ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกใหสมัครดวยตนเองที่ฝายการเจาหนาที่ สํานักงาน-

เลขานุการ สํานักอนามัย ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 7 อาคารสํานักการโยธา ถนนมิตรไมตรี  เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร โทร ๐ ๒๒๔๕ 2615 ระหวางวันที่ 25 เมษายน 2560 – 17 พฤษภาคม 2560 ในวัน
และเวลาราชการ  

  5.2  คาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 
     ผูสมัครคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จํานวน 200 บาท  
  เม่ือสมัครคัดเลือกและชําระคาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแลว จะไมจายเงินคืนให   

ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
6.  หลักฐานและเอกสารที่ใชในการสมัครคัดเลือก 
  ผูสมัครคัดเลือกตองยื่นใบสมัครและสําเนาหลักฐานเอกสาร ซึ่งผูสมัครไดลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ พรอมแสดงหลักฐานตนฉบับตอเจาหนาที่รับสมัคร ดังนี้ 
   6.1  รูปถายปจจุบันหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน 
ขนาด 3 × 4 ซม. จํานวน 3 รูป 
   6.2  บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
   6.3  ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
   6.4  ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการใหปริญญาบัตร 
ภายในวันปดรับสมัคร พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
   6.5  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
   6.6  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสาขานั้นๆ 
   6.7  ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม 
ตามกฎ ก.ก. วาดวยโรค พ.ศ. 2554 คือ 
    6.7.1  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
    6.7.2  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
    6.7.3  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
    6.7.4  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    6.7.5  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัด หรือรุนแรงและ
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.ก. กําหนด 

6.8 ใบสําคัญ... 
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   6.8  ใบสําคัญทางทหาร สด.9 สด.8 หรือ สด.43 (กรณีผูสมัครคัดเลือกเปนเพศชาย) 
พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
   6.9  หลักฐานอืน่ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว - 
ชื่อสกุล พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
   6.10  ผูสมัครที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง ใหยื่นใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรีคูกับสําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญาที่เกี่ยวเนื่องกับ
คุณวุฒิที่ใชสมัครคัดเลือก 

7.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
  สํานักงาน ก.ก. จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก พรอมกําหนด วัน เวลา และสถานที่

คัดเลือกใหทราบกอนวนัคัดเลือกไมนอยกวา 5 วันทําการ ทางเว็บไซต http://www.bangkok.go.th/health 
หรือ http://www.bangkok.go.th และที่ปดประกาศสํานักอนามัย 

8.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  สํานักงาน ก.ก. จะดําเนินการคัดเลือกภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

โดยวิธีการสอบขอเขียน และทดสอบภาคสุขภาพจิตโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานกอน ผูที่ผานการคัดเลือก
ทั้ง 2 ภาคแลวจึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีการสอบสัมภาษณ ตามรายละเอียด
แนบทายประกาศนี ้

9.  เกณฑการตัดสิน  
  ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองเปนผูสอบไดคะแนนในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

และภาคความเหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ 60 และตองไดคะแนนในภาคทดสอบสุขภาพจิต
ระดับผานเกณฑ  

10.  การขึ้นบัญชีผานการคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผูผานการคัดเลือก 
   10.1  การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกจะเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
    10.2  บัญชีผูผานการคัดเลือกใหใชไดไมเกิน 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี 
    10.3  ผูใดไดขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหยกเลิก
การขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูผานการคัดเลือก คือ 
      10.3.1  ผูนั้นไดขอสละสิทธิจากการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงทีผ่านการคัดเลือก 
      10.3.2  ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการ ภายในเวลาที่
หนวยงานหรือสวนราชการกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) แจงใหทราบกําหนดเวลา
ลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน นับตั้งแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับฝาก หรือมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียน
แจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน นับตั้งแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับฝาก 
      10.3.3  ผูนั้นมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลา 
ที่จะบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงทีผ่านการคัดเลือก 
      10.3.4  ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงทีผ่านการคัดเลือก 
โดยการโอนแตหนวยงานที่จะบรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาไมรับโอน ผูนั้นจึงไมประสงค
จะรับการบรรจุและแตงตั้ง 
     10.3.5  ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่ผานการคัดเลือกไปแลว 
ใหยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูผานการคัดเลือกทุกบัญชีในการคัดเลือกครั้งเดียวกัน 

11. การบรรจุ... 

http://www.bangkok.go.th/




เลขที่สมัคร  

แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

 
 เรียน  ผูอํานวยการสํานักอนามัย  
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)  
 สัญชาติ เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ ป เดือน 
 (นับถึงวันที่สมัคร) เลขประจําตัวประชาชน ออกให ณ อําเภอ  
 จังหวัด วันที่ เดือน พ.ศ.  เปนผู 
  ไดรับทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล และสําเร็จการศึกษาวุฒิ  
   
 ซึ่งไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกลาวจากสถานศึกษา  
 ประเทศ วันที่ เดือน พ.ศ.  
  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.ก. อนุมัติใหหนวยงานจัดใหมีการศึกษาขึ้นเพื่อเขารับ  
 ราชการในหนวยงานนั้นโดยเฉพาะ โดยไดรับวุฒิ ซึ่งไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษา 
 ดังกลาวจากสถานศึกษา วันที่ เดือน พ.ศ.  
  สําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.ก. กําหนดใหคัดเลือกบรรจุได คือวุฒิ  
  ซึ่งไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกลาวจากสถานศึกษา  
 วันที่ เดือน พ.ศ.  
  เคยสอบแขงขันไดในตําแหนง ตามประกาศ 
 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดของสํานัก/สํานักงาน   
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. และถึงลําดับที่ที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการแลว 
 แตไมสามารถไปรับการบรรจุได เนื่องจากอยูในระหวางรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ 
 ทหาร และขณะนี้บัญชีผลการสอบแขงขันตําแหนงดังกลาวไดถูกยกเลิกไปแลว ขอสมัครเขารับการคัดเลือก 
 เพื่อบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตําแหนง  
 ของสํานัก/สํานักงาน และขอแจงขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคล 
 สถานที่เกิด จังหวัด ภูมิลําเนา  
 ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ หมูที่ ตรอก/ซอย ถนน  
 ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด  
 รหัสไปรษณีย e-mail address โทรศัพท  
 โทรศัพทมือถือ  
 อาชีพ  ลูกจาง/พนักงานราชการ 
   ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตําแหนง  
   ขาราชการประเภทอื่น ตําแหนง  
   กําลังศึกษาตอ 
   อื่นๆ  
 

 
ติดรูปถายขนาด 
  1.5 x 2 นิ้ว 
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 สถานที่ทํางาน สํานัก/บริษัท กอง/ฝาย  
 e-mail address โทรศัพท  
 สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยา 
 
 ชื่อสามี/ภรรยา สัญชาติ อาชีพ  
 ชื่อบิดา สัญชาติ อาชีพ  
 ชื่อมารดา สัญชาติ อาชีพ  
 
 2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิที่ไดรับและแนบสําเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใชสมัครคัดเลือก 
 มาพรอมใบสมัคร) 
  
  

วุฒิที่ไดรับ 
สาขาวิชา 
(วิชาเอก) 

คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร 

ชื่อสถานศึกษา 
ระยะเวลา 
ตั้งแต......... 
ถึง.............. 

     
     
     
     
     
     

 
 3. ประวัติการทํางาน/ฝกงาน 
 

สถานที่ทํางาน/ฝกงาน ตําแหนง/ลักษณะงาน 
เงินเดือนสุดทาย

กอนออก 

ระยะเวลา 
ตั้งแต......... 
ถึง.............. 

เหตุผลที่ออก 
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 4. ความรูความสามารพิเศษ  
    
    
    
 
 ขาพเจาขอรบัรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 (ลงชื่อ) ผูสมัคร 
 ( ) 
 วันที่ เดือน ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
เลขที่สมัคร 301001     301001   

แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

 
 เรียน ผูอํานวยการสํานักอนามัย  
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)  รักษดี  การงานดี  
 สัญชาติ  ไทย เกิดวันที่  1 เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2530 อาย ุ 29 ป เดือน 
 (นับถึงวันที่สมัคร) เลขประจําตัวประชาชน  1-1012-00170-01-1 ออกให ณ อําเภอ  ดินแดง  
 จังหวัด  กรุงเทพมหานคร วันที่  9 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.    2550 เปนผู 
  ไดรับทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล และสําเร็จการศึกษาวุฒิ  
   
 ซึ่งไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกลาวจากสถานศึกษา  
 ประเทศ วันที่ เดือน พ.ศ.  
  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.ก. อนุมัติใหหนวยงานจัดใหมีการศึกษาขึ้นเพื่อเขารับ  
 ราชการในหนวยงานนั้นโดยเฉพาะ โดยไดรับวุฒิ ซึ่งไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษา 
 ดังกลาวจากสถานศึกษา วันที่ เดือน พ.ศ.  
  สําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.ก. กําหนดใหคัดเลือกบรรจุได คือวุฒ ิ แพทยศาสตร-  
 บัณฑิต ซึ่งไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกลาวจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
 วันที่  25 เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ.  2554  
  เคยสอบแขงขันไดในตําแหนง ตามประกาศ 
 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดของสํานัก/สํานักงาน   
 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. และถงึลําดับที่ที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการแลว 
 แตไมสามารถไปรับการบรรจุได เนื่องจากอยูในระหวางรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ 
 ทหาร และขณะนี้บัญชีผลการสอบแขงขันตําแหนงดังกลาวไดถูกยกเลิกไปแลว ขอสมัครเขารับการคัดเลือก 
 เพื่อบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตําแหนง  
 ของสํานัก/สํานักงาน และขอแจงขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคล 
 สถานที่เกิด จังหวัด  กรุงเทพมหานคร ภูมิลําเนา  กรุงเทพมหานคร  
 ที่อยูปจจุบันบานเลขที ่ 111/1 หมูที ่ 1 ตรอก/ซอย  - ถนน  มิตรไมตรี  
 ตําบล/แขวง  ดินแดง อําเภอ/เขต  ดินแดง จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  
 รหัสไปรษณีย  10400 e-mail address dataperson@gmail.com โทรศัพท  02-2452615  
 โทรศัพทมือถือ  086-1011110  
 อาชีพ  ลูกจาง/พนักงานราชการ 
   ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตําแหนง  
   ขาราชการประเภทอื่น ตําแหนง  
   กําลังศึกษาตอ 
   อื่นๆ  พนักงานเอกชน  

 
ติดรูปถายขนาด 
  1.5 x 2 นิ้ว 
 

ตัวอยางการกรอกขอมูล 
 (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก) 

mailto:dataperson@gmail.com
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 สถานที่ทํางาน สํานัก/บริษัท  โรงพยาบาลสุขภาพ กอง/ฝาย  สุขภาพอนามัย  
 e-mail address health.hospital@gmail.com โทรศัพท  02-222222  
 สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยา 
 
 ชื่อสามี/ภรรยา  - สัญชาติ   - อาชีพ   -  
 ชื่อบิดา   นายปติ  การงานดี สัญชาติ   ไทย อาชีพ  พนักงานเอกชน  
 ชื่อมารดา นางมานี  การงานดี  สัญชาติ   ไทย อาชีพ  รับราชการ  
 
 2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิที่ไดรับและแนบสําเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใชสมัครคัดเลือก 
 มาพรอมใบสมัคร) 
  
  

วุฒิที่ไดรับ 
สาขาวิชา 
(วิชาเอก) 

คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร 

ชื่อสถานศึกษา 
ระยะเวลา 
ตั้งแต......... 
ถึง.............. 

ประถมศึกษาที่ 1-6 วิทย-คณิต 3.80 โรงเรียนสวนราชวินิต 2536-2542 

มัธยมศึกษาปที่ 1-6 วิทย-คณิต 3.80 โรงเรียนสวนกุหลาวิทยาลัย 2542-2548 

ปริญญาตรี แพทยศาสตร 3.80 มหาลัยวิทยาลัยมหิดล 2548-2555 

     
     
     

 
 3. ประวัติการทํางาน/ฝกงาน 
 

สถานที่ทํางาน/ฝกงาน ตําแหนง/ลักษณะงาน 
เงินเดือนสุดทาย

กอนออก 

ระยะเวลา 
ตั้งแต......... 
ถึง.............. 

เหตุผลที่ออก 

โรงพยาบาลสุขภาพ แพทยรักษาโรคทั่วไป 25,000 2556-ปจจุบัน  
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 4. ความรูความสามารพิเศษ  -พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาจีนไดดี  
                                    - ใชโปรแกรม MS office ไดด ี  
    
    
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 (ลงชื่อ)           รักษดี  การงานดี ผูสมัคร 
 (         นายรักษดี  การงานด ี ) 
 วันที่ เดือน ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 

(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน) 
1.  ตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติงาน 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

 (1) ปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะหทางการแพทยและสาธารณสุข เพื่อนําไป
ประกอบการวินิจฉัยและรักษา การแกปญหาสาธารณสุขและภัยสุขภาพ การคุมครองผูบริโภค สิ่งแวดลอม 

 (2) สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห วิจัยทางหองปฏิบัติการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
และใชประโยชนทางการแพทยและสาธารณสุข 

 (3) ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐาน 
 (4) รวบรวมขอมูล จัดทํารายงาน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชา

ในหนวยงานหรือสวนราชการ 

2. ดานการบริการ 

 (1) ใหคําแนะนํา ขอมูล และใหบริการทางวิชาการในเรื่องที่ไมซับซอน เพื่อสงเสริมความรู 
ความเขาใจของเจาหนาที่ นักศึกษา ผูสนใจ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

 (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานหรือราชการเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 1 ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 2. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา-
วิทยาศาสตรการแพทย ทางเซลลวิทยา หรือทางพยาธิวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอ
จากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 3. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทย ทางเซลลวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 3 ป ตอจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
 
 
 

 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 

(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน) 
2.  ตําแหนงเจาพนักงานรังสีการแพทยปฏิบัติงาน 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานรังสีการแพทย ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

 (1) ใหบริการในงานรังสีการแพทย การสรางภาพทางการแพทยขั้นพื้นฐาน แก
ผูใชบริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อประกอบการวินิจฉัย รักษาของแพทย 

 (2) ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐาน  
 (3) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมขอมูล ผลการตรวจ ภาพถายรังสีการสรางภาพทางการแพทย

ของผูใชบริการ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงานหรือสวนราชการ 

2. ดานการบริการ 

 (1) ใหคําแนะนํา ขอมูล และใหบริการทางวิชาการในเรื่องที่ไมซับซอน เพื่อสงเสริมความรู 
ความเขาใจของผูใชบริการ 

 (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานหรือราชการเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ทางรังสีการแพทย หรือทางรังสีเทคนิค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได
ในระดับเดียวกัน ทางรังสีเทคนิค ซึ ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 3 ป ตอจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 

(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน) 
3.  ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

 (1) ใหบริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภคขั้นพื้นฐาน 
แกผูใชบริการภายใตการควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน 

 (2) ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม
มาตรฐาน 

 (3) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมขอมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค 
เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงานหรือสวนราชการ  

2. ดานการบริการ 

 (1) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการในเรื่องที่ไมซับซอน เพื่อสงเสริมความรู 
ความเขาใจของผูใชบริการ 

 (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานหรือสวนราชการเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 (1) ไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 
2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 (2) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 

(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน) 
4.  ตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานทันตสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับแนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
 (1) ใหบริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพชองปากที่ด ี
 (2) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

และเปนไปตามมาตรฐาน 
 (3) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไป 

2. ดานการบริการ 
 (1) ใหความรู คําแนะนํา ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรที่เกี่ยวของ หนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อใหมีความรูในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและใหใหคําแนะนําแกผูอ่ืนได 
 (2) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น

และมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ไดรับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจาก

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 

(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน) 
5.  ตําแหนงผูชวยทันตแพทยปฏิบัติงาน 

 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานชวยทันตแพทย ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับแนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
 (1) ปฏิบัติงานเปนผูชวยทันตแพทยระหวางการปฏิบัติงานดานทันตกรรม เชน รับ - สง

เครื่องมือทางทันตกรรม เปลี่ยนหัวกรอฟน การผสมผงพิมพปาก การเทแบบพิมพ เพื่ออํานวยความสะดวก
และสนับสนุนการทํางานของทันตแพทยใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (2) บันทึก รวบรวม และจัดทําทะเบียนผูปวยใหเปนหมวดหมู สะดวกตอการคนหา
เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 (3) ดูแล จัดเตรียม บํารุงรักษา และทําความสะอาดเวชภัณฑเครื่องมืออุปกรณตางๆ 
ทางทันตกรรม เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐาน 

 (4) ตรวจสอบ เบิกจาย เวชภัณฑและอุปกรณเครื่องมือตางๆ ที่ใชในงานทันตกรรม 
ใหเพียงพอตอการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทันตแพทย 

 (5) ปฏิบัติงานการสงเสริมทันตสุขภาพ เฝาระวังทันตสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค
เพื่อปองกันโรคทางทันตกรรม 

2. ดานการบริการ 

 ใหคําแนะนําดานทันตสุขภาพศึกษาแกประชาชนทั่วไป เพื่อสงเสริมใหมีพฤติกรรมในการปองกัน 
ดูแลสุขภาพชองปากและฟนที่ถูกตอง ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของหรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจาก

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
2. ไดรับประกาศนียบัตรทางผูชวยทันตแพทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป 

ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
 

 

  



รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) 
1.  ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานการแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

 (1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ 
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพทีด่ี และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ 

 (2) ศกึษา วิเคราะห วิจัยดานวิชาการแพทยและสาธารณสุขเบื้องตน เพื่อประกอบการพัฒนา
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ สงเสริม ควบคุม ปองกัน เพื่อใหไดองคความรู
ทางวิชาการแพทยและสาธารณสุข ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการ 

 (3) รวบรวมขอมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดําเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา 
ควบคุม ปองกัน เฝาระวัง รักษาโรค และฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ทางการแพทยและสาธารณสุขที่เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที ่

 (4) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตรและเหตุตายทางนิติเวชศาสตร ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ทางนิติเวชศาสตร เพือ่ใหทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

2. ดานการวางแผน 

 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
สวนราชการ หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3. ดานการประสานงาน 

 (1) ประสาน ทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ 
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

 (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 

 (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย การควบคุมปองกันโรค การฟนฟู
สภาพและการสงเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องตน แกผูปวยและญาติ หนวยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหมีสุขภาพที่ดี 

 (2) จัดเก็บ … 
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 (2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ

ที่เกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานหรือสวนราชการ 
 (3) ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีทางการแพทย และสาธารณสุข แกบุคลากรสาธารณสุข 

นักศึกษาและประชาชน เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ และไดรับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา 
2. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ และไดรับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) 
2.  ตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

 (1) ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟนฟู สงเสริม ปองกัน โรคในชองปากและอวัยวะที่เกี่ยวของ 
ระดับเบื้องตนที่ไมซับซอน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพชองปากท่ีดี 

 (2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบื้องตน เพื่อใหได
องคความรูที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานหรือสวนราชการ และบริบทของพื้นที ่

 (3) รวบรวมขอมูลทางวิชาการดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เบื้องตน เพ่ือประกอบการ
วางแผนพัฒนางานดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ 

2. ดานการวางแผน 

 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
สวนราชการ หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3. ดานการประสานงาน 

 (1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ 
เพื่อใหเกดิความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 

 (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือ
สวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 

 (1) ใหคําแนะนําตอบปญหา และชี้แจง เก่ียวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับ
เบื้องตนแกผูปวยและญาติ หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูสนใจไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพชองปากที่ด ี

 (2) จัดเก็บขอมูลและใหบริการขอมูลเบื้องตนดานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อใหสอดคลอง
และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานหรือสวนราชการ และใชประกอบการพิจารณากําหนด แผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตางๆ 

 (3) สอน นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุขแก
นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อใหมีความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

 คุณสมบัติ … 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 

และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา 

2. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา และไดรับวุฒิบัตร (หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบัตร) 
หรืออนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลา
ศึกษาอบรมไมนอยกวา 3 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) 
3.  ตําแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัติการ 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานวิชาการสัตวแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

 (1) ศกึษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว โรคติดตอระหวางสัตวและคน ดานหองปฏิบัติการ 
ดานการชันสูตรโรคสัตว ดานสาเหตุและปจจัยท่ีทําใหเกิดโรค ดานปองกัน ควบคุม กําจัดโรคสัตว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการจัดการ ดานสุขภาพสัตว ดานสุขศาสตรสัตว และสุขอนามัย เพื่อใหสัตวมีสุขภาพดีและใหผูบริโภคมี
ความปลอดภัย 

 (2) ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณสัตวโดยใชเทคโนโลยีดานวิทยาการ
สืบพันธุของสัตว ดานขอมูลสารสนเทศดานการสืบพันธุสัตว ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีดานวิทยาการสืบพันธุ
ของสัตว เพื่อควบคมุการสืบพันธุสัตว 

 (3) ศึกษา วิเคราะห พัฒนามาตรฐาน ดานการกักกันสัตว ดานการเลี้ยงสัตวปลอดโรค 
ดานการชันสูตรโรคสัตว ดานการผลิต เชน ฟารมมาตรฐาน โรงงาน โรงฆาสัตว โรงงานแปรรูป เปนตน 
ดานการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว ดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการสัตวแพทยสาธารณสุข 
ดานหองปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐาน
ใหเปนสากล 

 (4) ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพและใหการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 
การชันสูตรโรคสัตว การควบคุมปองกันโรคระบาด และสิ่งแวดลอมการปศุสัตวที่มีผลกระทบตอสุขภาพสัตว
และการสาธารณสุข 

 (5) ดําเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของปศุสัตว สินคาปศุสัตว 
ฟารมเลี้ยงสัตว สถานที่เลี้ยงสัตว โรงฆาสัตว สถานที่จําหนายเนื้อสัตว และสิ่งแวดลอมปศุสัตว ณ สถานประกอบการ 
หองปฏิบัติการ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

 (6) ดําเนินการตรวจสุขภาพสัตว วินิจฉัยโรค ฉีดวัคซีน รักษาพยาบาลสัตวเบื้องตน เชน 
โรคผิวหนังในสัตว โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคสัตวสูคน เปนตน 

 (7) ดําเนินการฉีดไมโครชิพ และจัดทําฐานขอมูลสุนัข การใหที่พักพิงแกสุนัขจรจัดหรือ
สุนัขที่เจาของทอดทิ้ง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

 (8) กํากับ ดูแลงานและดําเนินการ ควบคุมปองกันโรคระบาดใหแกสัตว ควบคุมเคลื่อนยาย
และกักกันสัตว ซากสัตว ผลิตภัณฑสัตว ควบคุมปริมาณสัตว และการจดทะเบียนสัตว 

 (9) รวบรวม วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพสัตว ประชากรสัตว การจดทะเบียนสัตว โรคระบาด
จากสัตวสูคน ตลอดจนการสืบยอนขอมูล เพื่อการวางแผนและดําเนินการในการควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว 
การควบคุมปริมาณสัตว เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณสัตว 

 

(10) รวบรวม… 
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 (10)  รวบรวมขอมูลระบบตรวจสอบยอนกลับดานการปศุสัตว เพื่อควบคุม ตรวจสอบ เรียกคืน

ผลผลิตที่ไมไดมาตรฐาน และหาสาเหตุ ขอบกพรองในการผลิต 

2. ดานการวางแผน 

 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
สวนราชการ หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3. ดานการประสานงาน 

 (1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ 
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

 (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 

 (1) ใหคําแนะนํา จัดทําสื่อสารสนเทศ เผยแพรขอมูล ถายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับหลัก
วิชาการสัตวแพทยและงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง 

 (2) ใหบริการในหนาที่ที่รับผิดชอบเปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูรับบริการ
มีความพึงพอใจ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 
จากสัตวแพทยสภา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) 
4.  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
 (1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ 

เพื่อใหไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 
 (2) คดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อใหการชวยเหลือ

ทางนิติวิทยาศาสตร การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา 
 (3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพื่อพัฒนาการดูแลผูปวย 

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

เพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชน 

2. ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน 

หรือสวนราชการ หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด  

3. ดานการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหนวยงานหรือสวนราชการ 

หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือ

สวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 
 (1) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการสงเสริม 

ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสภาพ เพื่อใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได  
 (2) ใหบริการขอมูลทางวิชาการ จัดเก็บขอมลูเบื้องตนเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อใหประชาชน
ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานหรือสวนราชการ 
และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑมาตรการตางๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ครั้งที ่1/2560 

(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) 
5.  ตําแหนงนักจิตวิทยาปฏิบัติการ 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานจิตวิทยา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

 (1) ประเมิน สํารวจ วิเคราะห สภาวะสุขภาพจิตดวยวิธีการทางจิตวิทยากับกลุมเปาหมาย 
เพื่อคนหา อธิบาย ทํานายแนวโนม พฤติกรรม อารมณ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด 
บุคลิกภาพ สาเหตุของปญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องตน 

 (2) ใหการปรึกษา แนะแนว ปรับพฤติกรรม ฟนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ 
สงเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องตน เพื่อใหกลุมเปาหมายเขาใจ ยอมรับปญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ 
ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแกปญหาใหเหมาะสม 

 (3) สงเสริม ปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหาพฤติกรรม สุขภาพจิต ของกลุมเปาหมาย
ดวยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตน เพื่อพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตไดเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 (4) รวบรวม ศึกษา ขอมูล งานวิจัย ดานจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนา
องคความรู นวัตกรรมดานจิตวิทยา สุขภาพจิต 

 (5) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการ
วางแผน พัฒนาการปฏิบัติงาน 

2. ดานการวางแผน 

 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานหรือโครงการของหนวยงาน
หรือสวนราชการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3. ดานการประสานงาน 

 (1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หรือหนวยงานหรือโครงการ
หรือสวนราชการ เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

 (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หรือหนวยงาน
หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 

 (1) เผยแพร ประชาสัมพันธความรูวิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อใหกลุมเปาหมาย
มีความรู มีความเขาใจ ปรับใชในการดําเนินชีวิต 

 (2) ถายทอด ฝกอบรม องคความรู เทคโนโลยีดานจิตวิทยา จัดทําแผนการฝกอบรม 
เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ของนักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

คุณสมบัติ … 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรบัปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยาคลินิก  

หมายเหตุ 

ผูสมัครคัดเลือกตําแหนงนักจิตวิทยาปฏิบัติการที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่น
ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก ตองยื่นสําเนาใบอนุญาต เปนผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก จํานวน 1 ฉบับดวย 

 
 



หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 

1.  ตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติงาน 
 

แบงออกเปน 3 ภาค คือ 
 (1) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี ้

 (1.1)  ปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะหทางการแพทยและสาธารณสุข เพื่อนําไป
ประกอบการวินิจฉัยและรักษา การแกปญหาสาธารณสุขและภัยสุขภาพ การคุมครองผูบริโภค สิ่งแวดลอม 

 (1.2)  สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห วิจัยทางหองปฏิบัติการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และใชประโยชนทางการแพทยและสาธารณสุข 

 (1.3)  ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐาน 
 (1.4)  รวบรวมขอมูล จัดทํารายงาน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชา

ในหนวยงานหรือสวนราชการ 
 

 (2) ภาคทดสอบสุขภาพจิต (ใชเกณฑ “ผาน” และ “ไมผาน”) 
  วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนง โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
  
 (3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินผูเขารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใช
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก
ตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น รวมทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 

2.  ตําแหนงเจาพนักงานรังสีการแพทยปฏิบัติงาน 
 

แบงออกเปน 3 ภาค คือ 
 (1) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี ้

 (1.1)  ใหบริการในงานรังสีการแพทย การสรางภาพทางการแพทยขั้นพื้นฐาน แก
ผูใชบริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อประกอบการวินิจฉัย รักษาของแพทย 

 (1.2)  ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตาม
มาตรฐาน  

 (1.3)  บันทึก จัดเก็บ รวบรวมขอมูล ผลการตรวจ ภาพถายรังสีการสรางภาพทางการแพทย
ของผูใชบริการ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงานหรือสวนราชการ 

 
 (2) ภาคทดสอบสุขภาพจิต (ใชเกณฑ “ผาน” และ “ไมผาน”) 
  วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนง โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
  
 (3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินผูเขารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใช
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก
ตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น รวมทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตัง้บุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 

3.  ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
 

แบงออกเปน 3 ภาค คือ 
 (1) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี ้

 (1.1) ใหบริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภคขั้นพื้นฐาน 
แกผูใชบริการภายใตการควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน 

 (1.2) ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไป
ตามมาตรฐาน 

 (1.3) บนัทึก จัดเก็บ รวบรวมขอมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค 
เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงานหรือสวนราชการ  

 (1.4) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการในเรื่องที่ไมซับซอน เพื่อสงเสริมความรู 
ความเขาใจของผูใชบริการ 

 (1.5) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานหรือสวนราชการเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

 
 (2) ภาคทดสอบสุขภาพจิต (ใชเกณฑ “ผาน” และ “ไมผาน”) 
  วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนง โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
  
 (3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินผูเขารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใช
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก
ตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น รวมทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 

4.  ตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 

แบงออกเปน 3 ภาค คือ 
 (1) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี ้

 (1.1)  ใหบริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพชองปากที่ด ี
 (1.2)  จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

และเปนไปตามมาตรฐาน 
 (1.3)  เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไป 
 

 (2) ภาคทดสอบสุขภาพจิต (ใชเกณฑ “ผาน” และ “ไมผาน”) 
  วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนง โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
  
 (3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินผูเขารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใช
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก
ตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น รวมทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 

5.  ตําแหนงผูชวยทันตแพทยปฏิบัติงาน 
 

แบงออกเปน 3 ภาค คือ 
 (1) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี ้

 (1.1) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานทันตสาธารณสุข 
 (1.2) ความรูและกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  (1.2.1)  การใหทันตสุขศึกษา 
  (1.2.2)  มาตรฐานการดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม 
  (1.2.3)  มาตรฐานการจัดเตรียมผูปวย 
  (1.2.4)  มาตรฐานการจัดเตรียมเครื่องมือและชวยงานทันตแพทย 
 (1.3) ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนางานทันตสาธารณสุข 
 

 (2) ภาคทดสอบสุขภาพจิต (ใชเกณฑ “ผาน” และ “ไมผาน”) 
  วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนง โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
  
 (3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินผูเขารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใช
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก
ตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น รวมทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 

1.  ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ 

แบงออกเปน 3 ภาค คือ 
 (1) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี ้

 (1.1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ 
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ 

 (1.2) ศกึษา วิเคราะห วิจัยดานวิชาการแพทยและสาธารณสุขเบื้องตน เพื่อประกอบการพัฒนา
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ สงเสริม ควบคุม ปองกัน เพื่อใหไดองคความรูทาง
วิชาการแพทยและสาธารณสุข ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการ 

 (1.3) รวบรวมขอมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการดําเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม 
ปองกัน เฝาระวัง รักษาโรค และฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ทางการแพทยและสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

 (1.4) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือสวนราชการ หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

 (1.5) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือ
สวนราชการ เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสมัฤทธิ์ตามที่กําหนด 

 (1.6) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 (1.7) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย การควบคุมปองกันโรค 
การฟนฟูสภาพและการสงเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องตน แกผูปวยและญาติ หนวยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน และสามารถ
นําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพที่ดี 

 (1.8) ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีทางการแพทย และสาธารณสุข แกบุคลากรสาธารณสุข 
นักศึกษาและประชาชน เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 (2) ภาคทดสอบสุขภาพจิต (ใชเกณฑ “ผาน” และ “ไมผาน”) 
  วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนง โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 

 (3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินผูเขารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใช
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก
ตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น รวมทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 

2.  ตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ 

แบงออกเปน 3 ภาค คือ 
 (1) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี ้

 (1.1) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานทันตสาธารณสุข 
 (1.2) ความรูและกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  (1.2.1)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการสงเสริมปองกัน 
  (1.2.2)  มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรม 
 (1.3) ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนางานทันตสาธารณสุข 

 (2) ภาคทดสอบสุขภาพจิต (ใชเกณฑ “ผาน” และ “ไมผาน”) 
  วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกบัตําแหนง โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
 
 (3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินผูเขารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใช
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก
ตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น รวมทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 

3.  ตําแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 

แบงออกเปน 3 ภาค คือ 
 (1) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี ้

 (1.1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว โรคติดตอระหวางสัตวและคนดานหองปฏิบัติการ 
ดานการชันสูตรโรคสัตว ดานสาเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิดโรค ดานปองกัน ควบคุม กําจัดโรคสัตว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการจัดการ ดานสุขภาพสัตว ดานสุขศาสตรสัตว และสุขอนามัย เพื่อใหสัตวมีสุขภาพดีและใหผูบริโภคมี
ความปลอดภัย 

 (1.2) ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณสัตวโดยใชเทคโนโลยีดานวิทยาการ
สืบพันธุของสัตว ดานขอมูลสารสนเทศดานการสืบพันธุสัตว ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีดานวิทยาการสืบพันธุ
ของสัตว เพื่อควบคุมการสืบพันธุสัตว 

 (1.3) ศึกษา วิเคราะห พัฒนามาตรฐาน ดานการกักกันสัตว ดานการเลี้ยงสัตวปลอดโรค 
ดานการชันสูตรโรคสัตว ดานการผลิต เชน ฟารมมาตรฐาน โรงงาน โรงฆาสัตว โรงงานแปรรูป เปนตน 
ดานการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว ดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการสัตวแพทยสาธารณสุข 
ดานหองปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐาน 
ใหเปนสากล 

 (1.4) ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพและใหการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 
การชันสูตรโรคสัตว การควบคุมปองกันโรคระบาด และสิ่งแวดลอมการปศุสัตวที่มีผลกระทบตอสุขภาพสัตวและ
การสาธารณสุข 

 (1.5) ดําเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของปศุสัตว สินคาปศุสัตว 
ฟารมเลี้ยงสัตว สถานที่เลี้ยงสัตว โรงฆาสัตว สถานที่จําหนายเนื้อสัตว และสิ่งแวดลอมปศุสัตว ณ สถานประกอบการ 
หองปฏิบัติการ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

 (1.6) ดําเนินการตรวจสุขภาพสัตว วินิจฉัยโรค ฉีดวัคซีน รักษาพยาบาลสัตวเบื้องตน เชน 
โรคผิวหนังในสัตว โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคสัตวสูคน เปนตน 

 (1.7) ดําเนินการฉีดไมโครชิพ และจัดทําฐานขอมูลสุนัข การใหที่พักพิงแกสุนัขจรจัดหรือ
สุนัขที่เจาของทอดทิ้ง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
 (1.8) กํากับ ดูแลงานและดําเนินการ ควบคุมปองกันโรคระบาดใหแกสัตว ควบคุมเคลื่อนยาย
และกักกันสัตว ซากสัตว ผลิตภัณฑสัตว ควบคุมปริมาณสัตว และการจดทะเบียนสัตว 

 (1.9) รวบรวม วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพสัตว ประชากรสัตว การจดทะเบียนสัตว โรคระบาด
จากสัตวสูคน ตลอดจนการสืบยอนขอมูล เพื่อการวางแผนและดําเนินการในการควบคุมปองกันและบําบัดโรค
สัตว การควบคุมปริมาณสัตว เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณสัตว 

 (1.10) รวบรวมขอมูลระบบตรวจสอบยอนกลับดานการปศุสัตว เพื่อควบคุม ตรวจสอบ 
เรียกคืนผลผลิตที่ไมไดมาตรฐาน และหาสาเหตุ ขอบกพรองในการผลิต 

 (1.11)  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือสวนราชการ หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

 (1.12) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ 
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

 

(1.13) ชี้แจงและใหรายละเอียด … 
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 (1.13)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือ

สวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 (1.14)  ใหคําแนะนํา จัดทําสื่อสารสนเทศ เผยแพรขอมูล ถายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับ

หลักวิชาการสัตวแพทยและงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง 
 (1.15)  ใหบริการในหนาที่ที่รับผิดชอบเปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพื่อให

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
 

 (2) ภาคทดสอบสุขภาพจิต (ใชเกณฑ “ผาน” และ “ไมผาน”) 
  วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนง โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
  
 (3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินผูเขารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใช
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก
ตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น รวมทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 

4.  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบตัิการ 
 

แบงออกเปน 3 ภาค คือ 
 (1) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี ้

 (1.1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแก
ผูใชบริการ เพื่อใหไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 

 (1.2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให
การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา 

 (1.3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพื่อพัฒนาการ-
ดูแลผูปวย ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

 (1.4) สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่น  ๆทางดานสุขภาพ 
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 

 (1.5) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ
การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสภาพ เพื่อใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได  
 (1.6) ใหบริการขอมูลทางวิชาการ จัดเก็บขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให
ประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานหรือ
สวนราชการ และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑมาตรการตางๆ 

 
 (2) ภาคทดสอบสุขภาพจิต (ใชเกณฑ “ผาน” และ “ไมผาน”) 
  วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนง โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
  
 (3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินผูเขารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใช
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก
ตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น รวมทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 

5.  ตําแหนงนักจิตวิทยาปฏิบัติการ 

แบงออกเปน 3 ภาค คือ 
 (1) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี ้

 (1.1)  ประเมิน สํารวจ วิ เคราะห  สภาวะสุขภาพจิตดวยวิธีการทางจิตวิทยากับ
กลุมเปาหมาย เพื่อคนหา อธิบาย ทํานายแนวโนม พฤติกรรม อารมณ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ 
ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องตน 

 (1.2)  ใหการปรึกษา แนะแนว ปรับพฤติกรรม ฟ นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม 
อารมณ สงเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องตน เพื่อใหกลุมเปาหมายเขาใจ ยอมรับปญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยน
อารมณ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแกปญหาใหเหมาะสม 

 (1.3)  ส งเ สร ิม  ป อ งก ัน  เฝ าระว ัง  แก ไขป ญหาพฤต ิกรรม ส ุขภาพจ ิต  ของ
กลุมเปาหมายดวยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตได
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 (1.4)  รวบรวม ศึกษา ขอมูล งานวิจัย ดานจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
พัฒนาองคความรู นวัตกรรมดานจิตวิทยา สุขภาพจิต 

 (1.5)  สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อ
ประกอบการวางแผน พัฒนาการปฏิบัติงาน 

 (2) ภาคทดสอบสุขภาพจิต (ใชเกณฑ “ผาน” และ “ไมผาน”) 
  วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนง โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 

 (3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินผูเขารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใช
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก
ตอองคกร ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น รวมทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




