ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราซการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเฟ้อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๔๖๑

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเฟ้อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙) มาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๔ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๓/๒๔๔๔ เมื่อวันที่
๑๔ มีนาคม ๒๔๔๔ เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารคัด เลือ กเฟ้อ บรรจุและแต่งตั้งบุค คลเข้ารับ ราชการเป็น
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๑/๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๔๖๑ กำหนดรายขื่อวุฒิที่
ก.ก. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๔๖๑ - พ.ศ. ๒๔๖๒ และตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบแนวทางปฏิบัติและชั้นตอนการ
ดำเนินการคัดเลือก ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๑๓๓๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๔๔
ให้สำนักการแพทย์รับผิดชอบในการจัดการคัดเลือกเฟ้อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเฟ้อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๔๖๑ ดังนี้
๑. ตำแหน่งทีจ
่ ะบรรจุและแต่งตัง้

ตำแหน่งประ๓ หทัว
่ ไป ระดับปฏิบต
ั งิ าน
๑.๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบต
ั งิ าน จำนวน ๒๕ อัตรา ดังนี้
โรงพยาบาลกลาง
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุม
่ งานเภสัชกรรม
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

จำนวน

๘ อัตรา

จำนวน

๘ อัตรา

โรงพยาบาลตากสิน
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุม
่ งานเภสัชกรรม
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุม
่ งานเภสัชกรรม
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

-b โรงพยาบาลสิรน
ิ รร
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุม
่ งานเภสัชกรรม
จานวน

- เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน .

๒ อัตรา

ตำแหน่งประ๓ ทวิซาการ ระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร
๑.๒ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบต
ั ก
ิ าร

จำนวน ๑๒๐ อัตรา ด้งนี้

โรงพยาบาลกลาง
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
กลุม
่ งานประกันสุขภาพ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

๒

อัตรา

จำนวน

๒

อัตรา

จำนวน

๓ อัตรา

จำนวน

๑ อัตรา

จำนวน

๒ อัตรา

จำนวน

๑

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาชาศัลยกรรม หรือ สาชาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ ด้านเวชกรรมบัองกัน)

กลุม
่ งานเวชศาสตร์ชม
ุ ชน
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขากุมารเวชกรรม หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
หรือ ด้านเวชกรรมฟ้องกัน)

กลุม
่ ภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุม
่ งานอายุรกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

กลุม
่ งานกุมารเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)

กลุม
่ งานศัลยกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

กลุม
่ งานออร์โธปีตก
ิ ส์
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูก)

กลุม
่ งานสูต-ิ นรีเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

อัตรา

-๓กลุม
่ งานโสต ศอ นาสิก
- นายแพทย์ปฏิบ้ตการ

จำนวน

๒

อัตรา

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๓

อัตรา

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๒

อัตรา

จำนวน

๔ อัตรา

จำนวน

๓

(ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก)

กลุม
่ งานพยาธิวท
ิ ยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา)

โรงพยาบาลตากสิน
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
กลุม
่ งานประกันสุชภาพ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาชาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาชาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม
หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ ด้านเวชกรรมป็องกัน)

กลุม
่ งานเวชศาสตร์ชม
ุ ชน
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขากุมารเวชกรรม หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
หรือ ด้านเวชกรรมปองกัน)

กลุม
่ ภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุม
่ งานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินและนิตเิ วชวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาชาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม
หรือ สาชานิติเวชศาสตร์ หรือ สาชาเวชกรรมฉุกเฉิน)

กลุม
่ งานอายุรกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

กลุม
่ งานศัลยกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

กลุม
่ งานออร์โธปีตก
ิ ส์
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูก)

จำนวน

อัตรา

- <^ —
กลุม
่ งานสูต-ิ นรีเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

๒ อัตรา

จำนวน

๒ อัตรา

จำนวน

๒ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

!
กลุม
่ งานจักษุวท
ิ ยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา)

กลุม
่ งานโสต ศอ นาสิก
- นายแพทย์'ปฏิ,บติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก)

กลุม
่ งานวิสญ
ั ญีวท
ิ ยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

๓

อัตรา

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๑

อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา)

กลุม
่ งานพยาธิวท
ิ ยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา) หัวหน้ากลุม
่ งาน

กลุม
่ งานธนาคารเลือด
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) หัวหน้ากลุม
่ งาน

กลุม
่ งานเวชศาสตร์ผส
ู้ งู อายุ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาชาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระลูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขาจักษุวิทยา
หรือ สาขาโสต ศอ นาสิก หรือ สาขาเวชศาสตร์ทั่นฟู
หรือ สาขาจิตเวช หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
หรือ ด้านเวชกรรมป้องกัน) หัวหน้ากลุม
่ งาน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
กลุม
่ งานประกันสุขภาพ
- นายแพทย์'ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาชาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม
หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ ด้านเวชกรรมป้องกัน)

จำนวน

๑

อัตรา

กลุ่มงานอาซีวเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

จานวน

๑

อั ตรา

จำนวน

๔

อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขาจักษุวิทยา
หรือ สาขาโสต ศอ นาสิก หรือ สาขาเวชศาสตร์ทึ๋เนฟู
หรือ สาขาประสาทวิทยา หรือ สาขาจิตเวฃ
หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน
หรือ ด้านเวชกรรม,ปีองกัน) หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุกเฉินและนิติเวชวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม
หรือ สาขานิติเวชศาสตร์ หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน)
กลุ่มงานอายุรกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

จานวน

๖

อัตรา

จานวน

๕

อัตรา

จานวน

๑

อัตรา

จานวน

๒

อัตรา

จานวน

๑

อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

จ

กลุ่มงานออร์โธ ดิกส์
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูก)
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาชาโสต ศอ นาสิก)
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

-๖กลุม
่ งานเวชศาสตร์ผส
ู้ งู อายุ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๑

อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาชาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขาจักษุวิทยา
หรือ สาชาโสต ศอ นาสิก หรือ สาขาเวชศาสตร์ทื้เนา$
หรือ สาขาจิตเวช หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
หรือ ด้านเวชกรรม'ป้องกน)

กลุม
่ ภารกิจด้านบริการพิเศษ
กลุม
่ งานบริการการแพทย์ชก
ุ เฉิน และรับส่งต่อ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิ'มติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม
หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน)

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศก
ั ดึ๋ ชุติน5โร อุทศ
ิ
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการทุตย
ิ ภูมร
ิ ะดับสูง
กลุม
่ งานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินและบริการการแพทย์ฉก
ุ เฉิน
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาชาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม
หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน) หัวหน้ากลุม
่ งาน

กลุม
่ งานนิตเิ วชวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๒

อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาชานิติเวชศาสตร์) หัวหน้ากลุม
่ งาน

กลุม
่ งานกุมารเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
. (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) หัวหน้ากลุม
่ งาน
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)

กลุม
่ งานศัลยกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

-ฟกลุม
่ งานเวชกรรมฟ้นฟู
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

๑

อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมฟ้นฟู)

โรงพยาบาลเวชกๆรุณย์รศ
ั ม
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการทุตย
ิ ภูมร
ิ ะดับสูง
กลุม
่ งานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินและบริการการแพทย์ฉก
ุ เฉิน
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๓

อัตรา

จำนวน

๓

อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม
หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน) หัวหน้ากลุม
่ งาน

กลุม
่ งานกุมารเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)

กลุม
่ งานศัลยกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

กลุม
่ งานสูต-ิ นรีเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

๓

อัตรา

จำนวน

๑

อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

โรงพยาบาลลาดกระปังกรุงเทพมหานคร
กลุม
่ ภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ
กลุม
่ งานพัฒนาคุณภาพ อาซีวอนามัยและสิงแวดล้อม
- บายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม
หรือ สาขารังสีวิทยา หรือ สาขาวิสัญญีวิทยา
หรือ สาขาพยาธิวิทยา หรือ สาขาจักทุวิทยา
หรือ สาขาโสต ศอ นาสิก หรือ สาขาเวชศาสตร์1แนฟู
หรือ สาขาประสาทวิทยา หรือ สาขาจิตเวฃ
หรือ สาขานิติเวชศาสตร์ หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน หรือด้านเวชกรรมบัองกัน)

หัวหน้ากลุม
่ งาน

-๘ กลุม
่ ภารกิจด้านบริการVIติยภูมร
ิ ะดับสูง
กลุม
่ งานนิตเิ วชวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๔

อัตรา

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๓

อัตรา

จำนวน

๑ อัตรา

จำนวน

๑ อัตรา

จำนวน

๑ อัตรา

จำนวน

๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขานิติเวชศาลตร์) หัวหน้ากลุม
่ งาน

กลุม
่ งานกุมารเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)

กลุม
่ งานศัลยกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

จ

กลุม
่ งานออร์โธ ติกส์
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูก)

กลุม
่ งานสูต-ิ นรีเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

กลุม
่ งานจักชุวท
ิ ยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาจักชุวิทยา)

กลุม
่ งานจิตเวช
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช)

กลุม
่ งานเวชกรรมทืเ้ นฟู
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาเวขกรรมฟ้นฟู) หัวหน้ากลุม
่ งาน

โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการทุตย
ิ ภูมร
ิ ะดับสูง
กลุม
่ งานสูต-ิ นรีเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

-๙โรงพยาบาลสิรบ
ิ รร
กลุม
่ ภารกิจด้านสนับสบุนบริการและระบบคุณภาพ
กลุม
่ งานพัฒนาคุณภาพ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๒

อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม
หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ ด้านเวชกรรมป้องกับ)

กลุม
่ ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
กลุม
่ งานประกันสุขภาพ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวขกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม
หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ ด้านเวชกรรมป้องกัน)

กลุม
่ ภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุม
่ งานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินและนิตเิ วชวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม
หรือ สาขานิติเวชศาสตร์ หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน)

กลุม
่ งานอายุรกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๓

อัตรา

จำนวน

๕

อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

กลุม
่ งานกุมารเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)

กลุม
่ งานสูต-ิ นรีเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

กลุม
่ งานรังสืวท
ิ ยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา)

จำนวน

- ๑๐ “
กลุม
่ งานพยาธิวท
ิ ยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

จานวน

๑

อั ตรา

จานวน

๑

อัตรา

จำนวน

๑

อัตรา

จำนวน

๒

อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา) หัวหน้ากลุม
่ งาน

กลุม
่ งานเวชศาสตร์ผส
ู้ งู อายุ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขาจักษุวิทยา
หรือ สาขาโสต ศอ นาสิก หรือ สาขาเวชศาสตร์หันฟู
หรือ สาขาจิตเวช หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
หรือ ด้านเวชกรรมป้องกัน)

กลุม
่ ภารกิจด้านบริการพิเศษ
กลุม
่ งานบริการการแพทย์ฉก
ุ เฉิน และรับส่งต่อ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม
หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน) หัวหน้ากลุม
่ งาน

โรงพยาบาลคลองสามวา
กลุม
่ งานบริการทางการแพทย์
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขาศัลยกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขากุมารเวชกรรม หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน)
๑.๓ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบต
ั ก
ิ าร

จำนวน ๒ อัตรา ด้งนี้

โรงพยาบาลเวชการุณย์รศ
ั มี้
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการทุตย
ิ ภูมร
ิ ะดับสูง
กลุม
่ งานทันตกรรม
- ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านทันตกรรม)

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการทุตย
ิ ภูมร
ิ ะดับสูง
กลุม
่ งานทันตกรรม
- ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

๑ อัตรา

- ©ร) ■
©.๔ ตำแหน่งนัก เวชนิท ศ
ั น์ป ฏิบ ต
ั ก
ิ ารจำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
โรงพยาบาลเวชการุณย์รศ
ั มื้
กลุม
่ ภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ
ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
- นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ

จำนวน ๑

อัตรา

©.๕ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหว
ั ใจและทรวงอกปฏิบต
ั ก
ิ าร จำนวน ๒อัตรา ดังนี้
โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุม
่ งานอายุรกรรม
- นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ

จำนวน ๒ อัตรา

©.๖ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสือ
่ ความหมายปฏิบต
ั ก
ิ าร จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
โรงพยาบาลตากสิน
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุม
่ งานโสต ศอ นาสิก
- นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

©.๗ ตำแหน่งนักรังสิการแพทย์ปฏิบต
ั ก
ิ าร

จำนวน ๑ อัตรา

จำนวน ๑๑

อัตรา ด้งนี้

โรงพยาบาลกลาง
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุม
่ งานรังสีวท
ิ ยา
- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

๓

อัตรา

จำนวน

๔

อัตรา

จำนวน

๔

อัตรา

โรงพยาบาลตากสิน
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุม
่ งานรังสีวท
ิ ยา
- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุม
่ งานรังสีวท
ิ ยา
- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

- ๑๒ ©.๘ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบต
ั ก
ิ าร

จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลสิรน
ิ ธร
กลุม
่ ภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุม
่ งานพยาธิวท
ิ ยา
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน

๑.๙ ตำแหน่งพยาบาลวิขาชีพปฏิบต
ั ก
ิ าร

๑

อัตรา

จำนวน ๘๒ อัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลกลาง
กลุม
่ ภารกิจด้านการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน

๒๕

อัตรา

จำนวน

๑๘

อัตรา

จำนวน

๓๗ อัตรา

โรงพยาบาลตากสิบ
กลุม
่ ภารกิจด้านการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประขารักษ์
กลุม
่ ภารกิจด้านการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศก
ั ดึ๋ ซุตน
ิ ธโร อุทศ
ิ
กลุม
่ ภารกิจด้านการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน

๒

อัตรา

๒. อัตราเงินเดือนทีจ
่ ะได้รบ
ั
V

I
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๘1

ผูผ่านการคดเลอกทเดรบการ,บรรจุและแตงตงเหดารงตาแหนงจะใดรบเงินเดอน ดงน

๒.® ตำแหน่งประ๓ ททัว
่ ไป ระดับปฏิบต
ั งิ าน
๒.๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท หรือตามที่
ก.ก. กำหนด
๒.๑.๒ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน ๑๐,๘๔๐ บาท หรือ
ตามที่ ก.ก. กำหนด

๒.๒ ตำแหน่งประ๓ ทวิซาการ ระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร
๒.๒.๑ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาริ
แพฑยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ปี ต่อจากวุฒ ิปริญ ญาแพ!เยf
และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว ห รือ ห น ัง ส ือ อน ุม ัต ิบ ัต รใน สาช าวิช าเด ีย ว!น ท ^วุ^ ^^^
อัตราเงินเดือน ๒๑,๖๑๐ บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด

- ๑๓ ๒.๒.๒ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิซาชีพทันตกรรมของ
ทันตแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔ - ๔ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว

หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

อัตราเงินเดือน ๒๑,๖๑๐ บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด
๒.๒.๓ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน
๒๑,๐๐๐ บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด
๒.๒.๔ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ
ทันตแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว

หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด
๒.๒.๔ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สาขาเวชกรรม จากแพทยสภา ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ๑๘,๐๒๐ บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
๒.๒.๖ ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๒๐ บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
๒.๒.๗ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๗,๔๐๐ บาท
หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
๒.๒.๘ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๔,๐๐๐ บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

๓. ลักษณะงานทีป
่ ฏิบต
ั ข
ิ องตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไวิในวายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับ
สมัครคัดเลือกท้ายประกาศบี้

๔. คุณสมบัตท
ิ ว
่ั ไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งของผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิสมัคร
เต้ารับการคัดเลือก
๔.๑ ผู้สมัครคัดเสือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๔๓
แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบช้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๔ ดังบี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เปีบผู้เลื่อมใสในการปกครองระนอนประ

ทรงเปีนประมุขด้วยความบริสุทธึ๋ใจ

- ๑๔ ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟ้นพืเอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ก.
(๒) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๓) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๗) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๙) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๓) (๔) (๔)
(๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ก.ก. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการไต้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม ช. (๖)
หรือ (๗) ผู้นี้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๘)
ผู้นี้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมีใช่เป็นกรณี ออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเป็น
กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้นั้นต้อง
ลาออกจากการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพนั้นและการลาออกต้องมืผลก่อนวันบรรจุเข้ารับราชการ
๔.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกท้ายประกาศนี้ ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือ
ในวันปีดรับสมัครคือ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๖®
๔.๓ พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือกและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘!๙/๒๔๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘

- ๑๕
๕.

-

กำหนดการและวิธก
ี ารรับสมัคร
๕.๑ เงือ
่ นไขการสมัคร
๕.๑.๑ ให้สมัครเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือกได้เพียง ๑ ตำแหน่งและ ๑ สังกัด

เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้โขไม่ได้
๕.๑.๒ การสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือซื่อสมัคร
และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูล
หรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
๕.๑.๓ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มื
คุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มี
ความผิดพลาด อันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสาร

และหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่น

ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ถือว่าผู้สมัครเจ้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครคัดเลือกในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๕.๒ วัน เวลา และสถานทีร
่ บ
ั สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น ๓ ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๙๗๑๑ หรือ ๐ ๒๒๒0 ๗๕๓๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖©
ในวันราชการ ภาคเข้าเวลา 0 ๙ .0 ๐ - ๑๒.๐0 น. ภาคบ่ายเวลา @๓.0 0 - ๑๕.00 น.

๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๒00 บาท เมื่อได้
สมัครคัดเลือกและชำร่ะเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วจะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๔ หลักฐานทีต
่ อ
้ งยืน
่ พร้อมใบสมัคร
๕.๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาตำ โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูปติดใบสมัคร
๕.๔.๒ ต้นฉบับใบคุณวุฒิการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง
ที่สมัครคัดเลือก

และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา

อย่างละ ๒ ฉบับ และล้าเป็นหลักฐานการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารฉบับแปล
โดยผู้ที่มีโบอนุญาต'โนการแปลด้วย กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้
นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้มายื่นแทนได้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้
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รับอบุมต เห้สำเริจการศึกษา ชงจะต้องใต้รับอบุมตภาย ๒ วันปิดรับสมัครคัดเลอก
๕.๔.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่งที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๕.๔.๔ ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

๕.๔ .๕ บัตรประจำตัวประซาซน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๕.๔.๖ หลักฐานอื่นๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนซื่อ ใบุ
(กรณีที่ซื่อตัว ซื่อสกุล ในหลักฐานการสมัคร ไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ

- ๑๖ ๔.๔.๗ ใบสำคัญทางทหาร ได้แก่ สด.๙ สด.๘ หรือ สด.๔๓ แล้วแต่กรณี (กรณีผู้สมัคร
เป็นเพศซาย) พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๔.๘ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๔ คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก'สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นซัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.ก. กำหนด
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครคัดเลือกรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกหน้าด้วยตนเอง พร้อมเขียนซื่อตำแหน่ง
และส่วนราซการที่สมัครคัดเลือกไว้ที่มุมบนด้านขวามือทุกแผ่น

๖. การประกาศรายชือ
่ ผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานทีค
่ ด
ั เลือก
ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๔ วันทำการ ณ ที่ปิดประกาศ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น ๓ ถนนหลวง
เขตบีอมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ทางเว็บไซต์สำนักการแพทย์ http:// www.msd.bangkok.go.th
และทางเว็บไซต์สำนักงาบเลขานุการ สำนักการแพทย์

http:// www.sdmsd.go.th

๗. หลักสูตรและวิธก
ี ารคัดเลือก
ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ประเมืนบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติการคืกษา ประวัติการทำงาน/ฝืกงาน ความรู้ความสามารถพิเศษ จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เข่น ความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์
ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของช้าราซการ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงานและสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
รวมถึงสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖0

๙. การขึน
้ บัญชีผผ
ู้ า่ นการคัดเลือก และการยกเลิกบัญชีผผ
ู้ า่ นการคัดเลือก
๙.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากับ ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๙.๒ บัญชีผู้ผ่านการดัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
๙.๓ ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผผ
ู้ ่านการคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้นี้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ้จากการบรรจุและแตงตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่กำหนด
โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหนัาไม่น้อยกว่า

๕ วัน นับตั้งแต่

วันที,ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก หรือมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก
(๓) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในตำแหน่งที่สอบได้
(๔) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้โดยการโอน แต่หน่วยงาน
ที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง
(๔) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้นั้นไว่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

๑๐. การบรรจุและแต่งตัง้
ผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบล้วนจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามจำนวนอัตราตำแหน่งที่ว่าง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑๐.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลา
ที่กำหนด โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งและสังกัดที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยให้
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเบีนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

และได้แสดงไว้ในใบสมัครพร้อม

เอกสารหลักฐาน
๑๐.๒ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติราชการให้กรุงเทพมหานครเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยห้ามโอนไปหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น

เว้นแต่ลาออกจากราชการ
๑๐.๓ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง

และภายหลังมี

ตำแหน่งว่างเพิ่มอีก และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่ยกเลิก สำนักการแพทย์จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในบัญชีดังกล่าวตามสำดับที่ในบัญชี
๑๐.๔ กรุงเทพมหานครไม่รับโอนข้าราชการหรือพนักงานทุกประเภทที่มีความประสงค์
จะโอนโดยผลการคัดเลือก ยกเว้นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ปฏิบัติงานในลังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราซ
อนึ่ง ล้าปรากฏว่ามีการทุจริตหรือล่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการคัดเลือก อาจพิจารณาให้ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะตำแหน่ง
หรือยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะรายที่เกิดการทุจริตหรือล่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรได้ สำหรับผู้ที่ทุจริต
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือล่อไปในทางทุจริตจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครอีกต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

019 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

Jp
(นายสมภาคย์ สุขอนันต์)
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

รายละเอียดเกีย
่ วกับตำแหน่งทีร
่ บ
ั สมัครคัดเสือก
ตามประกาศรับสมัครคัดเสือกฯ ครงที่ ๒/๒๕๖๑
(ตำแหน่งประ๓ ททัว
่ ไป ระดับปฏิบต
ั งิ าน)
๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบต
ั งิ าน
หน้าทีค
่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม,จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานต้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบํตงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงาน'ที่ปฏิ'บ่ติ'โนต้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ต้านการปฏิบต
ั ก
ิ าร
(๑) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้ใช้บริการ
ภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
(๒) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อนำมา
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือส่วนราชการ

๒. ต้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความเความเข้าใจ
ชองผู้ใช้บริการ
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑.

ไต้
เดรบบร
รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อ

มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพซนสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม

รายสะเอียดเกีย
่ วกับตำแหน่งทีร
่ บ
ั สมัครคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ คเงที่ ๒/๒๕๖©
(ตำแหน่งประ๓ ทวิขาการ ระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร)
๑. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบต
ั ก
ิ าร

หน้าทีค
่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบตใบต้านต่างๆ ดังนี้
๑.

ด้านการปฏิบต
ั ก
ิ าร
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้

ประซาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิซาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนาแนว
ทางการตรวจ ขันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้
ทางวิซาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติไต้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราซการ
(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาขนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประซาซน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน
เผิาระวัง รักษาโรค และพื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวซศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวขศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางนิติเวซศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํๅงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราซการ
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓.

ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราซการ

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
„
4 v. v
t, ๘
1
^
1
(๒) ซแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาบุทเกย

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย

-๓ ๔.

ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญ หา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค

การพืน
่ ชุ๒ ภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก่ผ้ป
ู ่วยและญาติ หน่วยงาน
ราชการ เอกซน หรือป่ระซาซนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจไต้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป้นป่ระโยซน์ และ
สามารถนำไปปฏิฟ้ติให้มีสุขภาพที่ดี
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราซการ
(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข
นักศึกษาและประซาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิป่ติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิซาแพฑยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิซาชีพสาขาเวซกรรม จากแพฑยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิซาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่า
ใบอนุญาตประกอบวิซาชีพสาขาเวซกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒินั
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวซกรรม จากแพทยสภา

รายละเอียดเกีย
่ วกับตำแหน่งทีร
่ บ
ั สมัครคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑
(ตำแหน่งประ๓ ทวิซาการ ระคับปฏิบต
ั ก
ิ าร)
๒. ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบต
ั ก
ิ าร
หน้าทีค
่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบต
ั ก
ิ าร
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษา พื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในซ่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวช้อง ระดับเบื้องต้น
ที่ไม่ซับช้อน เพื่อให้ประซาซนมีสุขภาพซ่องปากที่ดี
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ต้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบื้องต้น เพื่อให้โต้องค์ความรู้
ที่สามารถนำไปปฏิป้ติไต้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราซการ และบริบทของพื้นที่
(๓) รวบรวมข้อมูลทางวิซาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เบื้องต้น เพื่อประกอบการวางแผน
พัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราซการ
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤฑธี้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราซการ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานห
เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ใต้รับมอบหมาย

-๕ ๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำตอบป้ญหา และซี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุขในระดับเบื้องต้นแก
ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกซน หรือป่ระขาซนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยซนํ และสามารถนำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพซ่องปากที่ดี
(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเพื่อให้สอดคล้อง
และสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่าง ๆ
(๓) สอน นิเทศแกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุขแก่นักศึกษา
บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบตงานได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบ้ตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปบื้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมขั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา
๒. ได้รับ,ปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และไต้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมขั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา และได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการแกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับ^
หรืออนุนัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิขาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภาที่มีก0'™นิด□ลา]
อบรมไม,น้อยกว่า ๓ ปี

-๖ รายละเอียด๓ ยๆกับตำแหน่งทีร
่ บ
ั สมัครคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑
(ตำแหน่งประ๓ ทวิซาการ ระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร)
๓. ตำแหน่งนักเวชนิทศ
ั น์ปฏิบต
้ ก
ิ าร
หน้าทีค
่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเวชนิทัศน์ทางการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบต
ั ก
ิ าร
(๑) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางการแพทย์ การถ่ายภาพทั่วไป และ
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ซับช้อนเพื่อประกอบการวางแผนหรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ
(๒) ติดตามประเมินผลและสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพทาง
การแพทย์ การถ่ายภาพทั่วไป และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(๓) ปฏิบัติงานตามขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ตามที่ไต้รับมอบหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางการแพทย์
และการถ่ายภาพทั่วไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบติงานชองบุคลากรในหน่วยงานหรือส่วนราชการ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูล การถ่ายภาพทางการแพทย์ และการถ่ายภาพทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานชองบุคลากรในหน่วยงานหรือส่วนราชการ

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการ หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเบ็เนไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั่งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือ ส่วนราชการ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานห1
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย

-๗ ๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการ แนะนำ สอน ให้คำปรึกษาเบื้องต้น แก่ผู้ใช้'บริการ เกี่ยวกับการผลิตสื่อ และการ
ใช้โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้
(๒) จัด เก็บ ช้อ นูล และให้บ ริก ารข้อ มูล ทางวิช าการเบื้อ งต้น เกี่ย วกับ งานเวชนิท ัศ น์
ทางการแพทย์ แก,บุคลากรในองค์กร เพื่อให้การปฏิบติงานมีประสิทธิภาพ
(๓) ส่งเสริมหรือประซาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจชองหน่วยงานหรือส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมนํติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปบื้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชนิทัศน์

-๘ รายละเอียดเกีย
่ วกับตำแหน่งทีร
่ บ
ั ส
่ มัครคัดเสือก
ตามประกาศรับสมัครคัดเสือกฯ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑
(ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร)
๔. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหว
ั ใจและทรวงอกปฏิบต
ั ก
ิ าร
หน้าทีค
่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใซ้ดวามรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไต้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบตในต้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบต
ั ก
ิ าร
(๑) ตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มีและไม่มีการสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไป
ในร่างกาย และงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่าดัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบโรคศิลปะทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภายใต้คำสั่งและ/หรือการดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ควบคุมการปฏิป่ติงานและบริการใหัมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยหรือรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา
(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
เพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
(๓) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ชองแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้เนินข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ?ทธารณสุข

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำ'
หรือส่วนราชการ หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเนินไปตามเป็าหมายและ

-๙ ๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ
เพือ
่ ให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธึต
๋ ามทีก
่ ำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ใด้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) เผยแพร่ความ!เกี่ยวกับงานการตรวจทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกให้แก่ผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วย ญาติ และประซาซนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
(๒) สนับสนุนการถ่ายทอดความ!ทางวิชาการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกให้แก่บุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อ'ให้มีความ! ความสามารถ และทักษะที่จำเนินในการป่ฏินัติงานทางเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอกและแกํไฃปีญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ทราบ
ข้อมูลและความ!ต่าง ๆ ที่เนินประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานหรือส่วนราชการ

คุณสมนัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาชาวิชาหนึ่ง
ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเนินผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอนทเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิ
ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเนินผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจแ

- ๑๐ รายละเอียดเกีย
่ วกับตำแหน่งทีร
่ บ
ั สมัครคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ครัง้ ที่ ๒/๒<£๖®
(ตำแหน่งประ๓ ทวิซาการ ระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร)
๕.

ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การลือความหมายปฏิบต
ั ก
ิ าร

หน้าทีค
่ วามรับผิดขอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไต้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ
ต้านการแก้ไขการไต้ยิน หรือต้านการแก้ไขการพูดแก่ผู้ใช้บริการ ผู้บัวย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
และอยู่ในสังคมด้วยตนเองได้อย่างปกติสุข
(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นทางด้านความผิดปกติของการสื่อสารความหมายที่ไม่ซับช้อน
เพื่อประกอบการวางแผนหรือจัดทำรายงานทางวิชาการ
(๓) ติดตามประเมินผล สรุปการศึกษา วิเคราะห์และวิจัย ทางด้านความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย เพื่อให้บรรลุวัตลุประสงค์ของแผนงาน โครงการที่อยู่ในความรับผิดขอบ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจข้อมูล และประเมินผลด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายที่ไม่
ซับช้อนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือโครงการ และแก้ไขป็ญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงาน'หรือmนรุ'พ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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- (ร)ิ ®) ๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการเซิงวิชาการด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายในระดับที่ซับซ้อนแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
(๒) สอน นิเทศ ผิเกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
แก่ผู้ร่วมทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มศักยภาพ
(๓) ผิเกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป็าหมายขององค์กร

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้โนระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเวชศาสตร์การแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือทางความผิดปกติของการสื่อความหมายและ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือทางความผิดปกติของการสื่อควุ:
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

- ๑!
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รายละเอียดเกีย
่ วกับตำแหน่งทีร
่ น
ั สมัครคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกๆ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๑
(ตำแหน่งประ๓ ทวิซาการ ระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร)
๖. ตำแหน่งนักรังลืการแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานต้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ชั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิท่ยา
และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง
เหมาะสม
(๒) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย
รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข
(๓) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใดด้านหนึ่ง
ทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์
ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ
(๔) ดำเนินการด้านเทคนิคในการปึองกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
(๕) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสี
ในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
งานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเฟ้าหมายและผลส้มอุทธิ้ที่กำหนด

- ๑๓ ๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
เพือ
่ ให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธีต
้ ามทีก
่ ำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับ.การบริการทางรังสีการแพทย์
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
(๓) ส่งเสริม หรือประชาส้มพันธให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค
ไปใช้ในการปฏิป่ติงาน เพื่อให้ประชาซนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตชองผู้รับบริการ

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอนทเทียบไต้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาล๏เกำรพเทย์
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

- ๑๔ รายละเอียดเกีย
่ วกับตำแหน่งทีร
่ บ
ั สมัครคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเฟือบรรจุบค
ุ คลเข้ารับราชการ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖©
(ตำแหน่งประ๓ ทวิชาการ ระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร)
๗. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความลามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ใต้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีพื้นฐาน
หรือปฏิบัติการควบคุมการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวช้องกับหัวใจและปอดเทียมโดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลในการปีองกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค
สอบสวนและเฝืาระวังการระบาดของโรค การประเมิน ภาวะสุข ภาพ คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและ
สุขภาพของประซาซน
(๒) ร่ว มวิจ ัย ทางด้านการแพทย์แ ละสาธารณสุข ให้ใต้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางต้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์
หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่างๆของประเทศ และการปีองกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประขาซน
(๓)

ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา

ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน
คุ้มครองสุขภาวะของประซาซน
(๔)

ศึกษา ค้นคว้า ทดลองการใช้สารต่างๆความไวต่อสารปฏิชีวนะ ผลกระทบช้างเคียงจาก

การใช้ยาโดยอาศัยสัตว์ทดลองและการเพาะเชื้อ เพื่อให้มืข้อมูลในการป้องกันรักษาโรค
(๔)

ศึกษา ค้นคว้าเทคโนโลยีด้านเวซศาสตร์ธนาคารเลือด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานด้าน

เวชศาสตร์ธนาคารเลือดให้มีมาตรฐานสามารถบริการผู้ปวยไต้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒ ด้านการวางแผน
วางแผนก' รทำงานที่ร ับ ผิด ชอบ ร่ว มดำเนิน การวางแผนการทำงานของ
ส่วนราชการหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นโปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

-

(ร)ร!. -

๓. ด้านการประสานงาน
(๑)

ประสานการทำงานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ

เพือ
่ ให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธึต
๋ ามทีก
่ ำหนด
(๒)

ชี้แ จงและให้ร ายละเอีย ดเกี่ย วกับ ข้อ มูล ข้อ เท็จจริง แก่บ ุค คลหรือ หน่ว ยงานหรือ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ใด้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑)

สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงานหรือ

(๒)

ให้บริการทางวิชาการ เซ่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คูมือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ

ส่วนราชการ

เป็นต้น เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆในต้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๓)

ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มื

ความชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔)

นิเทศงานด้า นวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ห รือ ต้า นอื่น ให้แ ก่ผ ู้เกี่ย วข้อ ง เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานไต้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางพยาธิวิทยากายภาค หรือทางชีวเวชศาสตร์

- ๑๗ ๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใข้บริการและครอบครัว ชุมซน เกี่ยวกับการส่งเสริม
ฟ้องกัน ดูแลรักษา ฟ้นฟูสภาพ เพื่อให้ประซาซนสามารถดูแลตนเองได้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิซาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประซาซนได้
ทราบข้อมูลและความเต่างๆ ที่เป็นประโยซนํ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราซการ
และใข้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มืคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ได้รับปริญญาตริหรือคุณ วุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิซาซีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซั้นหนึ่ง
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณ วุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระ
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิซาซีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพ(

