
 
บัญชีสรุปตำแหนงเปดคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบคุคลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

สงักัดสำนักการแพทย ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 17 ตำแหนง 81 อัตรา ประกอบดวย 
 

 1. ตำแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัตงิาน จำนวน  16  อัตรา ไดแก 
  1.1 ตำแหนงผูชวยทันตแพทยปฏิบัติงาน    จำนวน    2  อัตรา 
  1.2 ตำแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน  14  อัตรา 
 2. ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน  65  อัตรา ไดแก 
  2.1 ตำแหนงนายแพทยปฏิบัติการ  จำนวน  27  อัตรา 
  2.2 ตำแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ  จำนวน    1  อัตรา 
  2.3 ตำแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ  จำนวน    1  อัตรา 
  2.4 ตำแหนงนักเวชนิทัศนปฏิบัติการ   จำนวน    1  อัตรา 
  2.5 ตำแหนงแพทยแผนไทยปฏิบัติการ  จำนวน    1  อัตรา 
  2.6 ตำแหนงแพทยแผนจีนปฏิบัติการ  จำนวน    1  อัตรา 
  2.7 ตำแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมายปฏิบัติการ  จำนวน    1  อัตรา 
  2.8 ตำแหนงนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ  จำนวน    1  อัตรา 
  2.9 ตำแหนงนักจิตวิทยาปฏิบัติการ  จำนวน    1  อัตรา 

  2.10 ตำแหนงนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  จำนวน    2  อัตรา 
  2.11 ตำแหนงนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ  จำนวน    3  อัตรา 
  2.12 ตำแหนงนักรังสกีารแพทยปฏิบัติการ  จำนวน    5  อัตรา 
  2.13 ตำแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ  จำนวน    2  อัตรา 
  2.14 ตำแหนงนักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ  จำนวน    2  อัตรา 
  2.15 ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน  16  อัตรา 

 

 

























รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ คร้ังท่ี ๒ / ๒ ๕ ๖ ๕  

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี ©6จ่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำแหน่งปร่ะเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 

๑.® ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งท่ี ๑.๑.๑ ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน 

(กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลกลาง)
๑ .  จำนวนตำแหน่งวางครั้งแรก 

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ซึง่ไมจ่ำเปน็ตอ้งใชผู้ส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา 
ปฏบิตังิานชว่ยทนัตแพทย ์ ตามแนวทาง แบบอยา่ง ข้นตอน และวธิกีารทีช่ดัเจน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏบิตังิานเปน็ผูช้ว่ยทนัตแพทย์ระหว่างการปฏบิตังิานดา้นทนัตก.รรม เช่น รับ-สง่เคร่ืองมอื 
ทางทนัตกรรม เปลีย่นหวักรอฟนิ การผสมผงพมิพป์าก การเทแบบพมิพ ์ เพือ่อำนวยความสะดวกและสนบัสนนุ 
การทำงานของทนัตแพทยใ์หด้ำเนนิการไตอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

(๒) บันทึก รวบรวม และจัดทำทะเบียนผู้ป่วยให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา เพือ่เป็นข้อมูล 
สนบัสนนุใหก้ารปฏบิติังานดำเนนิไปอย่างมีประสทิธิภาพ

(๓) ดูแล จดัเตรยีม บำรงุรกัษา และทำความสะอาดเวชภณัฑเ์ครือ่งมอือปุกรณต์า่ง  ๆ
ทางทนัตกรรม เพือ่ใหอ้ยใ่นสภาพพร้อมใชง้านและเปน็ไปตามมาตรฐาน

(๔) ตรวจสอบ เบกิจา่ย เวชภณัฑแ์ละอปุกรณเ์ครือ่งมอืตา่ง  ๆ ทีใ่ชใ้นงานทนัตกรรม 
ใหเ้พยีงพอ ตอ่การสนบัสมนุการปฏบิตังิานของทนัตแพทย ์ .

(๕) ปฏบิตังิานการสง่เสรมิทนัตสขุภาพ เฝา็ระวงัทนัตสขุภาพ การควบคุมป็องกัน'โรค 
เพือ่ป้องกันโรคทางทันตกรรม 

๒.๒ ด้านการบริการ
- ใหด้ำแนะนำดา้นทนัตสขุศกึษา แกป่ระขาชนทัว่ไป เพือ่สง่เสรมิใหม้พีฤตกิรรมในการปอ้งกนั 

ดแูลสขุภาพชอ่งปากและพนีทีถ่กูตอ้ง ประสานงานกบัหนว่ยงานหรอืสว่นราชการตา่ง  ๆ ท ีเ่กีย่วชอ้ง หรือ 
ประซาซนท่ัวไป เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวุฒอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัประกาศนยีบตัรผูช้ว่ยทนัตแพทย ์ซึง่มรีะยะเวลาการศกึษาไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปี ตอ่จาก 

ประกาศนยีบตัรมธัยมศกึษาตอนปลายเทยีบเทา่



- ๒ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 
จำนวน'๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ซึง่ไม'จำเปน็ตอ้งใขผู้ส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา 

ปฏบิตังิานชว่ยทนัตแพทย ์ ตามแนวทาง แบบอยา่ง ข้ันตอน และวิธีการทีซ่ดัเจน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

โดยมลีกัษณะงาบทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏบิตังิานเปน็ผูช้ว่ยทนัตแพทย์ระหวา่งการปฏบิตังิานดา้นทนัตกรรม เช่น รับ-สง่เคร่ืองมอื 
ทางทนัตกรรม เปลีย่นหวักรอพนี การผสมผงพมิพป์าก การเทแบบพมิพ ์ เพือ่อำนวยความสะดวกและสนบัสนนุ 
การทำงานของทนัตแพทยไ์หด้ำเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

(๒) บันทึก รวบรวม และจัดทำทะเบียนผู้ปวยให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการด้นหา เพือ่เป็นข้อมูล 
สนบัสนนุใหก้ารปฏิบติังานดำเนนิไปอย่างมีประสทิธิภาพ

(๓) ดูแล จดัเตรยีม บำรงุรกัษา และทำความสะอาดเวชภณัฑเ์ครือ่งมอือปุกรณต์า่ง  ๆ
ทางทนัตกรรม เพือ่ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใชง้านและเปน็ไปตามมาตรฐาน

(๔) ตรวจสอบ เบกิจา่ย เวชภณัฑแ์ละอปุกรณเ์ครือ่งมอืตา่ง  ๆ ทีใ่ข้ในงานทนัตกรรม 
ใหเ้พยีงพอ ตอ่การสนบัสนนุการปฏบิตังิานชองทนัตแพทย์

(๔) ปฏบัิตงิานการสง่เสริมทนัตสฃุภาพ เฝา็ระวังทนัตสขุภาพ การควบคุมบีองกันโรค 
เพือ่บีองกันโรคทางทันตกรรม 

๒.๒ ด้านการบริการ
ใหค้ำแนะนำดา้นทนัตสฃุศกึษา แกป่ระชาซนทัว่ไป เพือ่สง่เสรมิใหม้พีฤตกิรรมในการบอีงกนั 

ดแูลสขุภาพชอ่งปากและพนีทีถ่กูตอ้ง ประสาบงานกบัหนว่ยงานหรอืสว่นราชการตา่ง  ๆ ท ีเ่กีย่วขอ้ง หรือ 
ประซาซนท่ัวไป เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวุฒอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัประกาศบยีบตัรผูช้ว่ยทนัตแพทย ์ซึง่มรีะยะเวลาการศกึษาไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปี ตอ่จาก 

ประกาศบยีบตัรมธัยมศกึษาตอนปลายเทยีบเทา่

ตำแหน่งที่ ๑.๑.๒ ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร)



- ๓ -

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างคเงแรก 
จำนวน ๓ อตัรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดับต้น ซึง่ไมจ่ำเปน็ตอ้งใซผู้ส้ำเร็จการศกึษาระดบัปรญิญา 

ปฏบิตังิานดา้นเภสชักรรม ตามแนวทาง แบบอยา่ง ข้ันตอน และวิธีการทีซ่ดัเจน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

โดยมลิกัษณะงานทีป่ฏบิตํใินดา้นตา่ง  ๆ ดงันี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ใหบ้ริการในงานเภสชักรรม เภสชัสาธารณสขุ การคุ้มครองผู้บริโภคข้ันพืน้ฐาน 
แกผู่!้ซบัรกิารภายใตก้ารควบคมุกำกบัของเภสชักร เพือ่การบรกิารอยา่งมคีณุภาพ มาตรฐาน

(๒) ดูแล บำรุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ ์ เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน 
(๓) บันทึก จดัเกบ็ รวบรวมขอ้มลูทางเภสชักรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 

เพือ่นำมาใชเ้ปน็ขอ้มลูอา้งองิ นำเสนอผู้บงัคับบญัชาในหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
๒.๒ ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีไม่ซับช้อน เพือ่สง่เสริมความรู ้
ความเขา้ใจ ของผู้ใช้'บริการ

(๒) ประสาบงานกบับคุคลภายในหนว่ยงานหรอืสว่นราชการเดยีวกนั เพือ่ใหก้ารดำเนนิงาน 
เปน็ไปอย่างราบร่ืนและมปิระสทิธิภาพ

๑.๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัตงาน
ตำแหน่งที่ ๑.๒.® เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

(กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลกลาง)

๓. คุณสมบตเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มคิณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้นัประกาศนยีบตัรเจา้พนกังานเภสชักรรม ซึง่มริะยะเวลาการศกึษาไมน่ ้

ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
๒. ไดรั้บประกาศนยีบตัรวิชาชพีขัน้สงู ทางเทคนคิเภสชักรรม



๑ .  จำนวนตำแหน่ง,ว่างคร้ังแรก
จำนวน ๔ อัตรา

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก -
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ซึง่ไมจ่ำเปน็ตอ้งใซผู้ส้ำเร็จการศกึษาระดบัปรญิญา 

ปฏบิตังิานดา้นเภสชักรรม ตามแนวทาง แบบอยา่ง ข้ันตอน และวิธีการทีซ่ดัเจน ภายใตก้ารกำกบั แบะนำ 
ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังน้ี 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ใหบ้ริการในงานเภสชักรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคข้ันพืน้ฐาน 
แกผู่ใ้ชบ้รกิารภายใตก้ารควบคมุกำกบัชองเภสชักร เพือ่การบรกิารอยา่งมคีณุภาพ มาตรฐาน

(๒) ดูแล บำรุงรักษา เคร่ืองมอือุปกรณ ์ เพือ่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน 
(๓) บันทึก จดัเกบ็ รวบรวมขอ้มลูทางเภสชักรรม เภสชัสาธารณสขุ การคุ้มครองผู้บริโภค 

เพือ่นำมาใชเ้ปน็ขอ้มลูอา้งองิ,นำเสนอผูบ้งัคบับญัชาในหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
๒.๒ ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมลูและใหบ้ริการทางวิชาการในเร่ืองทีไ่มซ่บัซอ้น เพือ่สง่เสรมิความรู ้
ความเขา้ใจ ชองผู้ใช้'บริการ - .

(๒) ประสานงานกบับคุคลภายในหนว่ยงานหรอืสว่นราชการเดยีวกนั เพือ่ใหก้ารดำเนนิงาน 
เปน็ไปอย่างราบร่ืนและมปีระสทิธิภาพ 
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้

ตำแหน่งที่ ๑.๒:๒ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน)
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๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 
จำนวน ๕  อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ซึง่ไมจ่ำเปน็ตอ้งใชผู้ส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปริญญา 

ปฏบิตังิานดา้นเภสชักรรม ตามแนวทาง แบบอยา่ง ข้ันตอน และวิธกีารทีช่ดัเจน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏบิตังิาบอ่ืนตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดงันี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ใหบ้ริการใบงานเภสชักรรม เภสชัสาธารณสขุ การคุ้มครองผู้บริโภคข้ันพืน้ฐาน 
แกผู่ใ้ชบ้รกิารภายใตก้ารควบคมุกำกบัของเภสชักร เพือ่การบรกิารอยา่งมคีณุภาพ มาตรฐาน

(๒) ดูแล บำรุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ ์ เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน 
(๓) บันทึก จดัเกบ็ รวบรวมขอ้มลูทางเภสชักรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 

เพือ่นำมาใชเ้ปน็ขอ้มลูอา้งองิ นำเสนอผู้บงัคบับญัชาในหนว่ยงาบหรือสว่นราชการ 
๒.๒ ด้านการ'บริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีไม่ซับช้อน เพือ่สง่เสริมความรู้ 
ความเชา้ใจ ของผู้ใชบ้ริการ

(๒) ประสานงานกบับคุคลภายในหนว่ยงานหรอืสว่นราชการเดยีวกนั เพือ่ใหก้ารดำเนนิงาน 
เปน็ไปอย่างราบร่ืนและมปีระสทิธิภาพ 
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๓ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาบ
(กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
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๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ซ่ึงไม,จำเปน็ตอ้งใซผู้ส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา 

ปฏบิตังิานดา้นเภสชักรรม ตามแนวทาง แบบอยา่ง ข้ันตอน และวิธีการทีซ่ดัเจน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏปิตใินดา้นตา่ง  ๆ ดงันี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ใหบ้ริการในงานเภสชักรรม เภสชัสาธารณสขุ การคุ้มครองผู้บริโภคข้ันพืน้ฐาน 
แกผู่ใ้ชบ้รกิารภายใตก้ารควบคมุกำกบัของเภสชักร เพือ่การบรกิารอยา่งมคีณุภาพ มาตรฐาน

(๒) ดูแล บำรุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ ์ เพือ่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน 
(๓) บันทึก จดัเกบั รวบรวมขอมลูทางเภสชักรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 

เพือ่นำมาใชเ้ปน็ขอ้มลูอา้งองิ นำเสนอผู้บงัคับบญัชาในหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
๒.๒ ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแบะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีไม่ซับซ้อน เพือ่สง่เสริมความรู ้
ความเขา้ใจ ชองผู้ใชบ้ริการ

(๒) ประสานงานกบับคุคลภายในหนว่ยงานหรอืสว่นราชการเดยีวกนั เพือ่ใหก้ารดำเนนิงาน 
เปน็ไปอย่างราบร่ืนและมปีระสทิธิภาพ

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๔ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมึ๋)

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
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๑. จำนวนตำแหน่ง'ว่างคร้ังแรก

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๕ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลคลองสามวา)

.จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลํ่ก

ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ซึง่ไมจ่ำเปน็ตอ้งใชผู้ส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปริญญา 
ปฏบิตังิานดา้นเภสชักรรม ตามแนวทาง แบบอยา่ง ข้ันตอบ และวิธีการทีซ่ดัเจน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ใหบ้ริการในงาบเภสชักรรม เภสชัสาธารณสขุ การคุ้มครองผู้บริโภคข้ันพืน้ฐาน 
แกผู่ใ้ชบ้รกิารภายใตก้ารควบคมุกำกบัของเภสชักร เพือ่การบรกิารอยา่งมคีณุภาพ มาตรฐาน

(๒) ดูแล บำรุงรักษา เคร่ืองมอือุปกรณ ์ เพือ่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(๓) บันทึก จัดเกบ็ รวบรวมขอ้มลูทางเภสชักรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 

เพือ่นำมาใชเ้ปน็ขอ้มลูอา้งองิ นำเสนอผู้บงัคับบญัชาในหนว่ยงานหฺรือสว่นราชการ 
๒.๒ ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีไม่ซับซ้อน เพือ่สง่เสริมความรู้ 
ความเชา้ใจ ของผูI้ชบ้รกิาร

(๒) ประสานงานกบับคุคลภายในหนว่ยงานหรอืสว่นราชการเดยีวกนั เพือ่ใหก้ารดำเนนิงาน 
เปน็ไปอย่างราบร่ืนและมปีระสทิธิภาพ
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัประกาศบยีบตัรเจา้พนกังานเภสชักรรม ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม^®อฑๆก' 

ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
๒. ไดรั้บประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สงู ทางเทคนคิเภสชักรรม
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ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

๑ . ๓ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
ตำแหน่งท่ี ๑.๓.๑ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 

(กลุ่มงานออรโธปีติกส์ กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลกลาง)

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 
จำนวน ๑ อตัรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นการแพทย ์ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิาบอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดงันี.้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินจิฉยั รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภยัสขุภาพ 
เพือ่ใหป้ระชาซนมีสขุภาพทีดี่ และสามารถปอ้งกนัตนเองหรือบคุคลอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้งใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จบ็ 

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นวขิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุเบือ้งตน้ เพือ่ประกอบการพฒันา 
แนวทางการตรวจ ขันสูตร วินจิฉยั บำบดัรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทีส่ามารถนำไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสมกบัภารกจิของสว่นราชการ

.(๓) รวบรวมขอ้มลูและศกึษาสภาวะสขุภาพของประชาซนในเขตพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ และแนวโน้ม 
การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อสขุภาพของประชาชน เพือ่วางแผนการดำเนนิงานตรวจ วินจิฉยั รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝาืระวงั รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีเ่หมาะสมกบับรบิทของพืน้ที่

(๔) ตรวจขนัสตูรทางนติเิวชศาสตรแ์ละเหตตุายทางนติเิวชศาสตร ์ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 
ทางนติเิวขศาสตร ์ เพือ่ใหท้ราบสาเหตขุองการเสยีชวีติ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธิท๋ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงานหรอืสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสม้ฤทธึต๋ามทีก่ำหนด

(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่สร้างความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ใหค้ำแบะนำ ตอบปญ้หา และชีแ้จง เก ีย่วกบังาบการแพทย ์ การควบคมุปอ้งกนัโรค 

การพน้ฟสูภาพและการสง่เสรมิสขุภาพ ทีต่นมคีวามรบัผดิขอบในระดบัเบือ้งตน้ แกผู่ป้วยและญาต ิ หนว่ยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประขาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมลูหรือระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วกบั 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราขโท 

(๓) ถา่ยทอ่ดองคค์วามรู ้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสขุ แก่บุคลาโ 
นกัศกึษาและประขาซน เพือ่ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้งแ]

' โ !  ชุ ‘-]
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนีง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัปริญญาในสาขาวชิาแพทยศาสตร ์ หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไมต่ํา่กวา่นี ้และได้รับ 

ใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ไดร้บัปริญญาในสาขาวชิาแพทยศาสตร ์หรอืคณุวุฒอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้มต่ากวา่นี ้และได้รับ

ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุม่ติา 
ความชำนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม จากแพทยสภา



- ๑๐ -
ตำแหน่งที่ ๑.๓.๒ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

(กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเอิบและนิติเวชวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน)
๑. จำนวนตำแหนง่วา่งครัง้แรก 

จำนวน ๑ อตัรา 
๒. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกั

ปฏบิตังิาใ/!นฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ที,ต้องใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 
ปฏบิตังิานดา้นการแพทย ์ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังน้ี
๒.๑ ดา้นการปฏบิตักิาร

(๑) ตรวจ วินจิฉยั รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภยัสขุภาพ 
เพือ่ให้ประซาซนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถปอ้งกนัตนเองหรือบคุคลอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้งใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จบ็ 

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นวซิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุเบือ้งดน้ เพือ่ประกอบการพฒันา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินจิฉัย บำบดัรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพือ่ให!้ดอ้งคค์วามรู้ 
ทางวขิาการแพทยแ์ละสาธารณสฃุทีส่ามารถนำไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสมกบัภารกจิของสว่นราชการ

(๓) รวบรวมข้อมลูและศึกษาสภาวะสขุภาพของประซาซนในเขตพืน้ทีท่ีรั่นผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อสุขภาพของประซาซน เพือ่วางแผนการดำเนนิงานตรวจ วนิจิฉยั รกัษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝา็ระวงั รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีเ่หมาะสมกบับรบิทของพืน้ที่

(๔) ตรวจซบัสตูรทางนติเิวชศาสตรแ์ละเหตตุายทางนติเิวชศาสตร ์ใหเ้นนิไปตามมาตรฐาน 
ทางนติเิวชศาสตร ์ เพือ่ใหท้ราบสาเหตขุองการเสยีชวีติ 

๒.๒ ดา้นการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเนนิไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธิท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ดา้นการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงานหรอืสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืและผลสมัฤทธ๋ึตามทีก่ำหนด

(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่สร้างความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงาบตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ดา้นการบรกิาร
(๑) ใหค้ำแนะนำ ตอบปญีหา และชีแ้จง เก ีย่วกบังานการแพทย ์ การควบคมุปอ้งกนัโรค 

การพน้ฟสูภาพและการสง่เสรมิสขุภาพ ทีต่นมคีวามรบัผดิชอบในระดบัเบือ้งดน้ แกผู่'้ปว่ยและญาต ิ หนว่ยงาน 
ราชการ เอกขน หรือประซาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเนิบประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ ทำสถติปิรบัปรงุ หรือจัดทำฐานข้อมลูหรือระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วกบั
งาบการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุภารกิจของหนว่ยงาบหรือสว่นราชการ 

(๓) ถา่ยทอดองคค์วามรู ้ เทคโนโลยทีางการแพทย์ และสาธารณสุข แก,บคุลา 
นักศึกษาและประซาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อ



“ (?)(ริ) “

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒดัิงตอ่ไปนี้
ไดร้บัปรญิญาในสาขาวชิาแพทยศาสตร ์ หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไมต่ํา่กวา่นี ้และได้รับใบอนุญาต 

เปน็ผูป้ระกอบวิชาชพีเวฃกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒบัิตรแสดงคุ2สสืเ์ควา็มซ็านี*้
ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ จากแพฑยสภา 0  /



- ๑!อ -
ตำแหน่งที่ ©.๓.๓ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

(กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 
ปฏบิตังิานดา้นการแพทย ์ภายใตก้ารกำกบั แนะน้า ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังน้ี 
๒.© ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินจิฉยั รักษาโรค ฟนื,ฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภยัสขุภาพ 
เพือ่ใหป้ระชาชนมีสขุภาพทีดี่ และสามารถปอ้งกนัตนเองหรือบคุคลอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้งใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จบ็ 

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุเบือ้งตน้ เพือ่ประกอบการพฒันา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินจิฉยั บำบดัรักษา ฟืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพือ่ให!้ด้องคค์วามรู้ 
ทางวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทีส่ามารถนำไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสมกบัภารกจิของสว่นราชการ

(๓) รวบรวมขอ้มลูและศึกษาสภาวะสขุภาพของประซาซนในเขตพืน้ทีท่ีรั่บผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อสุขภาพของประซาซน เพือ่วางแผนการดำเนนิงานตรวจ วินจิฉยั รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝา็ระวงั รักษาโรค และฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสฃุทีเ่หมาะสมกบับริบทของพืน้ที่

(๔) ตรวจชนัสตูรทางนติเิวชศาสตรแ์ละเหตตุายทางนติเิวชศาสตร ์ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 
ทางนติเิวชศาสตร ์ เพือ่ใหท้ราบสาเหตขุองการเสยีขวิีต

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธิท้ีก่ำหนด
๒.๓ ด้านการประสาบงาบ

(๑) ประสานงาน ทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงานหรอืสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธึต๋ามทีก่ำหนด

(๒) ขีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่สร้างความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ใหค้ำแนะนำ ตอบปญ้หา และขีแ้จง เก ีย่วกบังานการแพทย ์ การควบคมุปอ้งกนัโรค 

การฟนืฟสูภาพและการสง่เสรมิสขุภาพ ทีต่นมคีวามรบัผดิชอบในระดบัเบือ้งตน้ แกผู่ป้วยและญาต ิ หนว่ยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ที'เป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุชภาพท่ีดี

(๒) จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมลูหรือระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วกบั 
งานการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุภารกิจของหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 

(๓) ถา่ยทอดองคค์วามรู ้ เทคโนโลยทีางการแพทย์ และสาธารณสขุ แก'่บคุลากุ̂ ส®ิ’จุ 
นักศึกษาและประซาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาบได้อย่างถูกต้อง^ละมีน่^!



- ๑๓ -
๓ .  คุณส่มบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒดัิงตอ่ไปนี้
ไดร้บัปริญญาในสาขาวชิาแพทยศาสตร ์หรอืคณุวุฒอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้มต่ํา่กวา่นี ้และได้รับ 

ใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม จากแพทยสภา และ'ได้'รบั'วุฒบิตัรแสดงควา^เด้7 าม็ชา'นา? 
ในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมอนสุาขากมุารเวชศาสตร์โรคหวัใจ จากแพทยสภ''



" (5)(5̂ “
ตำแหน่งที่ ๑.๓.๔ ตำแหน่งบายแพทย์ปฏิบัติการ

(กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์)
๑ .  จำนวนตำแหน่งวางคเงแรก 

จำนวน ๓ อตัรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดับต้น ทีต่อ้ง่ใขค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 
ปฏบิตังิานดา้นการแพทย ์ ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ■ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัโินดา้นตา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.® ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินจิฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภยัสขุภาพ 
เพือ่ให้ประขาซนมีสุฃภาพท่ีดี และสามารถปอ้งกบัตนเองหรือบคุคลอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จ็บ 

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุเบือ้งตน้ เพือ่ประกอบการพฒันา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบดัรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ไต้องค์ความรู้ 
ทางวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทีส่ามารถนำไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสมกบัภารกจิของสว่นราขการ

(๓) รวบรวมขอ้มลูและศึกษาสภาวะสขุภาพของประซาซนในเขตพืน้ทีท่ีรั่บผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อสุขภาพของประซาซน เพือ่วางแผนการดำเนนิงานตรวจ วินจิฉยั รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝาีระวงั รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสฃุทีเ่หมาะสมกบับริบทของพืน้ที่

(๔) ตรวจชนัสตูรทางนติเิวชศาสตรแ์ละเหตตุายทางนติเิวชศาสตร ์ใหเ้ปนีไปตามมาตรฐาน 
ทางนติเิวชศาสตร ์ เพือ่ใหท้ราบสาเหตขุองการเสยีชวีติ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปนีไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธิท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงานหรอืสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธึต๋ามทีก่ำหนด

(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย .

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ใหค้ำแนะนำ ตอบปญีหา และชีแ้จง เก ีย่วกบังานกํารแพทย ์ การควบคมุปอ้งกนัโรค 

การพน้ฟสูภาพและการสง่เสรมิสขุภาพ ทีต่นมคีวามรบัผดิชอบในระดบัเบือ้งตน้ แกผู่ป้ว่ยและญาต ิ หนว่ยงาน 
ราชการ 'เอกซน หรือประซาซนท้ัวไป เพือ่ให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเปีนประโยซน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมลูหรือระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วกบั 
งานการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนบัสบนุภารกิจของหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 

(๓) ถา่ยทอดองคค์วามรู ้ เทคโนโลยทีางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่บุคลากไ 
นกัศกึษาและประซาซน เพือ่ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง



- ๑๕ -
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒดัิงตอ่ไปนี้
ไดร้บัปรญิญาในสาขาวชิาแพทยศาสตร ์หรอึคณุวุฒอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้มต่ากวา่นี ้และได้รับ 

ใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม จากแพทยสภา ■ และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู ้
ความชำนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาอายรุศาสตรโ์รคไต หรอืสาขาอายไ 
ทางเดนิหายใจและภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ จากแพทยสภา



- ๑๖ -
ตำแหน่งที่ ๑.๓.๕ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

(กลุ่มงานเวชกรรมพ้นฟู กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 
ปฏบิตังิานดา้นการแพทย ์ ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังน้ี 
๒.®ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินจิฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภยัสขุภาพ 
เพ่ือให้ประซาซนมีสุฃภาพที,ด และสามารถปอ้งกนัตนเองหรอืบคุคลอืน่  ๆ ที,เกีย่วชอ้งใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จบ็ 

- (๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุเบือ้งตน้ เพือ่ประกอบการพฒันา
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินจิฉัย บำบดัรกัษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทีส่ามารถนำไปป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสมกบัภารกจิของสว่นราขการ

(๓) รวบรวมขอ้มลูและศึกษาสภาวะสขุภาพของประซาซนในเขตพืน้ทีท่ีรั่บผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อสขุภาพของประชาชน เพือ่วางแผนการดำเนนิงานตรวจ วนิจิฉยั รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝา็ระวงั รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสขุภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสฃุทีเ่หมาะสมกบับริบทของพืน้ที่

(๔) ตรวจชนัสตูรทางนติเิวฃคาสตรแืละเหตตุายทางนติเิวชศาสตร ์ใหเ้นนิไปตามมาตรฐาน 
ทางนติเิวชศาสตร ์ เพือ่ใหท้ราบสาเหตขุองการเสยีชวีติ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนนิการวางแผนการทำงาบของหนว่ยงาน หรอส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเนนิไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธีท้ีก่ำหนด
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงานหรอืสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธิต้ามทีก่ำหนด

(๒) ขีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก'บคุคลหรือหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ใหค้ำแนะนำ ตอบปญ้หา และขีแ้จง เก ีย่วกบังานการแพทย ์ การควบคมุปอ้งกนัโรค 

การพน้ฟสูภาพและการสง่เสรมิสขุภาพ ทีต่บมคืวามรบัผดิชอบในระดบัเบือ้งตน้ แก,ผูป้ว่ยและญาต ิ หนว่ยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประชาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเนินประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มืสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมลูหรือระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วกบั 
งานการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุภารกิจของหนว่ยงานหรือสว่นราชการ

(๓) ถา่ยทอดองคค์วามรู ้ เทคโนโลยทีางการแพทย์ และสาธารณสุข แกบ่คุลาก 
นักศึกษาและประซาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาบได้อย่างถูกต้อ



- ๑๗ -
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒดัิงตอ่ไปนี้
ไดร้บัปริญญาในสาขาวชิาแพทยศาสตร ์หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบได!้มต่ํา่กวา่นี ้และได้รับใบอนุญาต

เปน็ผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมีติหรือวุฒิบัตรแสดง©สิ ...0

ใบการประกอบวชิาชพีเวชกรรมเวชศาสตรฟ์นิฟ จากแพฑยสภา ^I  /



" (5)̂ 9 “
ตำแหน่งที่ ๑.๓.๖ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

(กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์)
๑ .  จำนวนตำแหน่ง'ว่างคร้ังแรก

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดับต้น ทีต่อ้งใซค้วามรู้ ดวามสามารถทางวชิาการในการทำงาน 
ปฏบิตังิานดา้นการแพทย ์ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย .

โดยมลีกัษณะงานท'ีปฏบิติัในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินจิฉยั รักษาโรค ฟนืฟ.ูสง่เสริมสขุภาพ ควบคุม ฟ้องกัน'โรศ และภยัสขุภาพ 
เพือ่ใหป้ระขาซนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถฟอ้งกนัตนเองหรือบคุคลอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จ็บ 

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุเบือ้งตน้ เพือ่ประกอบการพฒันา 
แนวทางการตรวจ ขันสูตร วินจิฉัย บำบดัรักษา ฟืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ฟ้องกัน เพือ่ให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวขิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทีส่ามารถนำไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสมกบัภารกจิของสว่นราชการ

(๓) รวบรวมขอ้มลูและศึกษาสภาวะสขุภาพของประซาซนในเขตพืน้ทีท่ีรั่บผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อสุขภาพของประซาซน เพือ่วางแผนการดำเนนิงานตรวจ วินจิฉยั รักษา ควบคุม ฟ้องกัน 
เฝาีระวงั รักษาโรค และฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธาร่ณสฃุทีเ่หมาะสมกบับริบทของพืน้ที่

(๔) ตรวจขนัสตูรทางนติเิวชศาสตรแ์ละเหตตุายทางนติเิวชศาสตร ์ใหเ้นนิไปตามมาตรฐาน 
ทางนติเิวชศาสตร ์ เพือ่ใหท้ราบสาเหตขุองการเสยีชวีติ .

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเนนิไปตามเฟา้หมายและผลลมัฤทธีท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงานหรอืสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลลมัฤทธึต๋ามทีก่ำหนด

(๒) ขีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่สร้างความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ใหค้ำแนะนำ ตอบฟญ้หา และขีแ้จง เก ีย่วกบังานการแพทย ์ การควบคมุฟอ้งกนัโรค 

การฟนืฟสูภาพและการสง่เสรมิสขุภาพ ทีต่นมคีวามรบัผดิชอบในระดบัเบือ้งตน้ แกผู่'้บวัยและญาต ิ หนว่ยงาบ 
ราชการ เอกซน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเนินประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมลูหรือระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วกบั 
งานการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนบัสบนุภารกิจของหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 

(๓) ถา่ยทอดองคค์วามรู ้ เทคโนโลยทีางการแพทย์ และสาธารณสุข แก '่บ คุลาก ^ธ^
นกัศกึษาและประขาขน เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้^ละ^นร์ะชท่ธ^าพ’

V ว ั^ ^ ช ี^ บ ุ^ , น ิ, ‘ 

^ ' ง ' ' ว า / ? ^



- ๑๙ -
๓.'คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวุฒอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑.ไดรับัปรญิญาในสาขาวชิาแพทยศาสตร ์ หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้มต่ากวา่นี ้ และไดร้บั 

ใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒.ไดร้บัปรญิญาในสาขาวชิาแพทยศาสตร ์ หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้มต่ากวา่นี ้ และไดร้บั

ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และไดร้บัหนงัสอือI 
ความชำนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม จากแพทยสภา



- เอ ๐ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่าง.คร้ังแรก 
จำนวน ๑ อตัรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วาม! ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานตา้นการแพทย ์ ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย่ 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินตา้นตา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินจิฉยั รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภยัสขุภาพเพือ่ให ั
ประขาซนมีสุขภาพที,ดี และสามารถปอ้งกนัตนเองหรอืบคุคลอืน่ ๆทีเ่กีย่วขอ้งใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จบ็

.(๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นวชิากา้รแพทยแ์ละสาธารณสขุเบือ้งตน้ เพือ่ประกอบการพฒ้นา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินจิฉยั นำบดัรกัษา ท้ืเนฟูสมุรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพือ่ใหไ้ด้องค์ความ! 
ทางวชิาการแพทยแ์ละสา่ธารณสขุ ทีส่ามารถนำไปปฏบิตัไิตอ้ยา่งเหมาะสมกบัภารกจิของสว่นราชการ

(๓) รวบรวมข้อมลูและศึกษาสภาวะสขุภาพของประขาขนในเขตพืน้ทีท่ีรั่บผิดซอน และแนวโน้ม 
การเปลีย่นแปลงทีมี่ผลต่อสขุภาพของประซาซบ เพือ่วางแผนการตำเนนิงานตรวจ วนิจิฉยั รักษา ควบคุม,ปอ้งกนั 
เฝา็ระวงั รักษาโรค .และพ้นฟู ส่งเส'ริม่สุขภาพ ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีเ่หมาะสมกบับรบิทของพืน้ที่

(๔) ตรวจชนัสตูรทางนติเิวชศาสตรแ์ละเหตตุายทางนติเิวชศาสตรใ์หเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 
ทางนติเิวชศาสตร ์ เพือ่ใหท้ราบสาเหตขุองการเสยีชวีติ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีรั่บผดิขอบ ร่วมดำเนนิการวางแผนการทำงานของหนว่ยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายและผลลมัฤทธึท๋ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) 'ประสานงาน ทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงานหรอืสว่น 
ราชการเพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธิต้ามทีก่ำหนด

(๒) ขีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่สร้างความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
( ๑ ) ใหค้ำแนะนำ ตอบปญ้หา และขีแ้จง เก ีย่วกบังานการแพทย ์ การควบคมุปอ้งกนัโรค 

การพืน่ฟสูภาพและการสง่เสรมิสขุภาพ ทีต่นมคีวามรบัผดิชอบในระดบัเบือ้งตน้ แก,ผูป้ว่ยและญาต ิ หนว่ยงาน 
ราชการ เอกขน ห่รือประซาซนท่ัวไป เพือ่ให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความ!ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเกีบ่ขอ้มลูเบือ้งตน้ ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ 
งานการแพทยแ์ละสา่ธารณสขุ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุภารกิจของหนว่ยงานหรือัสว่นราชการ 

(๓) ล่า
นกัศกึษาและประซาขน

ตาแหน่งฺที่ ๑.๓.๗ ตำแหน่งบายแพทย์ปฏิบัติการ
, (หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานประกนสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูม

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดึ๋ ซุตินฺธโร อุทิศ)

'เทอดองคค์วาม! เทคโนโลยทีางการแพทย์ และสาธารณสขุ แกบ่คุลา่ 
เพือ่ใหม้คีวาม!ความเขา้ใจและสามารถปฏบิตังิานไตอ้ยา่งถกูตอ้ง^ลีะ่มปร®สฑ์'

'ก ปั ^  'า 0 ย 0์



- ๒๑ -
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑.ไดร้บัปรญิญาในสาขาวชิาแพทยศาสตร ์ หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทเทยีบไดไ้มต่ากวา่นี ้ และไดร้บั 

ใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒.ไดร้บัปรญิญาในสาขาวชิาแพทยศาสตร ์ หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ท'ีเทยีบไดไ้มอ่ืา่ฐวุ3่นีฟ้4ฎะไดร้บั 

ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และไดร้บัหนงัสอือนมุตัหิเ^วฒุบ1154เส^งศววบิ เั 
ความชำนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม จากแพทยสภา



- เอ!อ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดับต้น ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นการแพทย ์ ภายใตก้ารกำกบั แนะน่า ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ดรั้นมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นดา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.๑ ด้านการปฏิน้ตการ

(๑) ตรวจ วินจิฉยั รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภยัสขุภาพเพือ่ให ้
ประซาซนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถปอ้งกนัตนเองหรือบคุคลอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้งใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จ็บ

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุเบือ้งตน้ เพือ่ประกอบการพฒันา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินจิฉัย บำบดัรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให์ได้องค์ความรู้ 
ทางวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทีส่ามารถนา่ไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสมกบัภารกจิของสว่นราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสขุภาพของประชาชนในเขตพืน้ทีท่ีรั่บผิดชอบ และแนวโนม 
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อสุขภาพชองประซาซน เพือ่วางแผนการดำเนนิงานตรวจ วินจิฉยั รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝา็ระวงั รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสฃุทีเ่หมาะสมกบับริบทชองพืน้ที่

(๔) ตรวจชนัสตูรทางนติเิวชศาสตรแ์ละเหตตุายทางนติเิวชศาสตร ์ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 
ทางนติเิวชศาสตร ์ เพือ่ใหท้ราบสาเหตชุองการเสยีชวิีต 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงาบท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายและผลสมัฤฑธิท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรือหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืและผลสมัฤฑธ้ืตามทีก่ำหนด

(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที,เกีย่วชอ้ง 
เพือ่สร้างความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑ )ใหค้ำแนะนำ ตอบปญีหา และชีแ้จง เก ีย่วกบังานการแพทย ์ การควบคมุปอ้งกบัโรค. 

การพน้ฟสูภาพและุการสง่เสรมิสขุภาพ ท่ีตนมคีวามรับ.ผด่ิซอบในระดับเบือ้งต้น แก'ผูป้ว่ยและญาต ิ หนว่ยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประชาซนท่ัวไป เพือ่ให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
น่าไปปฏิบัติให้มืสุขภาพท่ีดี

(๒) จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งดน้ ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมลูหรือระบบสารสบเทศทีเ่กีย่วกบั 
งานการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุภารกิจของหนว่ยงานหรือสว่นราชการ

(๓) ถา่ยทอดองคค์วามรู ้ เทคโนโลยทีางการแพทย์ และสาธารณสุข แก'บุคลาโฑ 
นกัศึกษาและประซาซน เพือ่ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ตำแหน่งที ๑.๓.๘ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดึ๋ ซุตินฺธโร อุทิศ)



- ๒๓ -
๓ .  คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่

มคุีณวุฒดัิงตอ่ไปนี้'{ จั '

ไดร้บัปริญญาในสาขาวซิาแพทยศาสตร์ หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้มต่ํา่กวา่นี ้และได้รับ
ใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม จากแพฑยสภา และไดรั้บหนงัสอือนมุตัหิรือ^
ความชำนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาอายรุศาสตร ์ จากแพทยสภา

■ นั^
' ^ 3 ง า ^  ^



- ๒๔ -

ตำแหน่งที่ ©.๓.๙ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานนิติเวชวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวิศักดึ๋ ขุตินฺธโร อุทิศ)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 

จำนวน ๑ อตัรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 
ปฏบิตังิานตา้นการแพทย ์ภายใตก้ารกำกบั แนะน่า ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ตรั้บมอบหมาย 

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินตา้นตา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.© ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วนิจิฉยั รักษาโรค ฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และลยัสขุภาพเพือ่ให ้
ประซาซนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถปอ้งกนัตนเองหรอืบคุคลอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้งใหพ้น้จากโรคลยัไขเ้จบ็

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุเบือ้งตน้ เพือ่ประกอบการพฒันา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินจิฉยั บำบดัรกัษา ฟินฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพือ่ให!้ต้องค์ความรู้ 
ทางวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทีส่ามารถนำไปปฏบิตัไิตอ้ยา่งเหมาะสมกบัภารกจิของสว่นราชการ

(๓) รวบรวมขอ้มลูและศกึษาสภาวะสขุภาพของประชาชนในเขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบและแนวโนม้ 
การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อสขุภาพของประชาซน เพือ่วางแผนการดำเนนิงานตรวจ วนิจิฉยั รกัษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝา็ระวงั รักษาโรค และฟืนฟู ส่งเสริมสขุภาพ ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีเ่หมาะสมกบับรบิทของพืน้ที'่

(๔) ตรวจชนัสตูรทางนติเิวชศาสตรแ์ละเหตตุายทางนติเิวชศาสตร ์ใหเ้นนิไปตามมาตรฐาน 
ทางนติเิวชศาสตร ์ เพือ่ใหท้ราบสาเหตขุองการเสยีชวีติ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีรั่บผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเนนิไปตามเปา้หมายและผลลมัฤทธิท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงานหรอืสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธีต้ามทีก่ำหนด

(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ใหค้ำแนะนำ ตอบปญัหา และชีแ้จง เก ีย่วกบังานการแพทย ์ การควบคมุปอ้งกนัโรค 

การฟนิฟสูภาพและการสง่เสรมิสขุภาพ ทีต่นมคีวามรบัผดิชอบในระดบัเบือ้งตน้ แก,ผูบ้วัยและญาต ิ หนว่ยงาน 
ราชการ เอกซน หรือบัระชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ที,สนใจไต้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเนิบประโยชน์ และสามารถ 
น่าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ ทำสถิติ ปรับปรุง หรอืจัดทำฐานข้อมลูหรือระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วกบั
งานการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุภารกิจของหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 

(๓) ถา่ยทอดองคค์วามรู ้ เทคโนโลยทีางการแพทย์ และสาธารณสขุ แก่บุคล 
นกัศกึษาและประซาซน เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถปฏบิตังิานไตอ้ยา่งถกู



๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัปรญิญาในสาขาวชิาแพทยศาสตร ์ หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้มต่ากวา่นี ้ และไดร้บั 

ใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ไดร้บัปรญิญาในสาขาวชิาแพทยศาสตร ์ หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ที-่เทยีบไดไ้มต่ากวา่นี ้ และไดร้บั 

ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีสาชาเวชกรรม จากแพทยสภา และไดรั้บหนงัสอือนมุ1ั
ความชำนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม จากแพทยสภา



- เอ ๖ -
ตำแหน่งที่ ๑.๓.๑๐ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

(กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระตบสูง โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดื้ ซุตินฺธโร อุทิศ)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างคเงแรก

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 
ปฏบิตังิานดา้นการแพทย ์ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามท'ีได้รับมอบหมาย 

โดยมสีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินจิฉยั รกัษาโรคพน้ฟ ู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม {เองกัน'โรค และภยัสขุภาพเพือ่ให ้
ประชาซนมสีขุภาพทีดี่ และสามารถปอ็งกนัต่นเองหรอืบคุคลอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้งใหพ้น้จากโรคภยัใชเ้จ็บ

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุเบือ้งตน้เพือ่ประกอบการพฒันา 
แนวทางการตรวจ ขันสูติร วินจิฉยั บาบดัรกัษา พ้นฟูสมรรถภาพ สง่เสรมิควบคมุ ฟ้องกัน เพือ่ให!้ตอ้งคค์วามรู้ 
ทางวชิาการแพทยุแ์ละสาธารณสขุ ทีส่ามารถนำไปปฏบิตัใิตอ้ยา่งเหมาะสมกบัภารกจิของสว่นราชการ

(๓) รวบรวมขีอ้มลูและศกึษาสภาวะสขุภาพของประขาซนในเขตพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ และแนวโน้ม 
การเปลีย่นแปลงทีมี่ผลต่อสขุภาพของประซาซน เพือ่วางแผนการดำเนนิงานตรวจ วนิจิฉยั รกัษา ควบคุม ฟ้องกัน 
เฝา็ระวงั รักษาโรค และพ้นฟู สง่เสริมสขุภาพ ทางการแพทยแ์ละสาธารณสฃุทีเ่หมาะสมกบับรบิทของพืน้ที่

(๔) ตรวจขัน้สตรทางนิติเวขศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวขศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ; 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพ่ือให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนฤารทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธิท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงานหรอืสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธตามท่ีก่ำหนด

(๒) ขีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจีจรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วชอ้ง 
เพือ่สร้างความเชา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามท'ีใตรั้บมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑ )ใหค้าแนะนำ ตอบปญ้หา และขีแ้จง เก ีย่วกบังานการแพทย ์ การควบคมุปอ้งกนัโรค 

การพน้ฟสูภาพและการสง่เสรมิสขุภาพ ทีต่นมคีวามรบัผดิขอบในระดบัเบือ้งตน้ แกผู่บ้วัยและญาต ิ หนว่ยงาน 
ราขการ เอกขน หรือประขาซนท่ัวไป เพือ่ให้ผู้ท่ีสนใจไต้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทํๆฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ 
งานการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุภารกิจของหนว่ยงาบหรือสว่นราชการ



- ๒๗ -
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิต่อไปน้ี
ได้รับปริญญาใบสาขาวิซาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่าน้ี และได้รับใบอนุญาต

เปน็ผูป้ระกอบวิชาชพีเวฃกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒบัิตรแสดงดู3ศศรคัว็า็ส ิ̂ ฏ .ญ  
ในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาศลัยศาสตร ์ จากแพทยสภา



- ๒๘ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อตัรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นการแพทย ์ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื,นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินตา้นตา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินจิฉยั รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภยัสขุภาพเพือ่ให ้
ประซาซนมสีขุภาพทีด่แีละสามารถปอ้งกนัตนเองหรอืบคุคลอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้งใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จบ็

(๒) ศกึษา วเิคราะหว์จิยัดา้นวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุเบือ้งตน้เพือ่ป่ระกอบการพฒันา 
แนวทางการตรวจขนัสตูรวนิจิฉยับำบดัรกัษา พืน้ฟสูมรรถภาพสง่เสรมิควบคมุปอ้งกนัเพือ่ให!้ตอ้งคความรู ้
ทางวซิาการแพทยแ์ละสา่ธารณสขุ ทีส่ามารถนำไปปฏบิตัไิตอ้ยา่งเหมาะสมกบัภารกจิของสว่นราขการ

(๓) รวบรวมขอ้มลูและศกึษาสภาวะสขุภาพของประขาขนในเขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิขอบ และแนวโน้ม 
การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อสขุภาพของประซาขน เพือ่วางแผนการดำเนนิงานตรวจ วนิจิฉยั รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝาืระวงั รักษาโรค และพ้นฟู สง่เสริมสขุภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสฃุทีเ่หมาะสมกบับริบทของพืน้ที่

- (๔) ตรวจชนัสตูรทางนติเิวชศาสตรแ์ละเหตตุายทางนติเิวชศาสตรใ์หเ้นนิไปตามมาตรฐาน 
, ทางนติเิวชศาสตร ์ เพือ่ใหท้ราบสาเหตขุองการเสยีชวีติ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาบ หรือส่วนราชการ 

หรอืโครงการ,เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเนนิไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธีท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน,

(๑ )ประสานงานทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงานหรอืสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธีต้ามทีก่ำหนด

(๒) ขีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่สร้างความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

ตำแหน่งที่ ๑.๓ .๑๑ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(คลุมงานออร!ธปีติกส์ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด ซุตินฺธโรอุทิศ)

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ใหค้ำ้แนะนำ ตอบปญ้หา และขีแ้จง เก ีย่วกบังานการแพทย ์ การควบคมุปอ้งกนัโรค 

การพน้ฟสูภาพและการสง่เสรมิสขุภาพ ทีต่นมคีวามรบัผดิชอบในระดบัเบือ้งตน้ แก,ผูป้วยและญาต ิ หนว่ยงาน 
ราขการ เอกซน หรือประซาซนท่ัวไป เพือ่ให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเนินประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏบิติัใหม้สีขุภาพทีตี่

(๒) จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมลูหรือระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วกบั 
งานการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุภารกิจของหนว่ยงานหรือสว่นราขการ

(๓) กา่ยทอดองคค์วามรู ้ เทคโนโลยทีางการแพทย์ และสาธารณสขุ แกบ่คุลา 
นกัศกึษาและประซาซน เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอุ้



-'๒๙ -
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒต่ิอไปนี้
ไดร้บัปรญิญาในสาขาวชิาแพทยศาสตร-์หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไมต่ํา่กวา่นี ้และได้รับใบอนุญาต 

เปนีผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒบัิตรแสดง๓ 3ม เค จ า ม ^ ''1ญ
ากแพพยส•ภา^

.โ ) ง ^ 0̂ ^ ' '
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ตำแหน่งที่ ๑.๓.๑๒ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

(หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานนิติเวชวิทยากลุ่มภารกิจด้านบรการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลเวชการุณ่ย์รัศมึ๋)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

จำนวน ๑ อตัรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 
ปฏบิตังิานดา้นการแพทย ์ ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินตา้นตา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินจิฉยั รักษาโรค พ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภยัสขุภาพเพือ่ให ้
ประซาซนมสีขุภาพทีด่แีละสามารถปอ้งกนัตนเองหรอืบคุคลอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้งใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จบ็

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุเบือ้งตน้ เพือ่ประกอบการพฒันา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินจิฉยั บำบดัรกัษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ไต้องค์ความรู้ 
ทางวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทีส่ามารถนำไปปฏบิตัไิตอ้ยางเหมาะสมกบัภารกจิของสว่นราชการ

(๓) รวบรวมิขอ้มลูและศกึษาสภาวะสขุภาพของประชาชนในเขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ และแนวโน้ม 
การเปลีย่นแปลงทีมี่ผลต่อสขุภาพของประซาซน เพือ่วางแผนการดำเนนิงานตรวจ วนิจิฉยั รักษา ควบคุม.ปอ้งกนั 
เฝาืระวงั รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสขุภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสฃุทีเ่หมาะสมกบับริบทของพืน้ที่

(๔) ตรวจชนัสตูรทางนติเิวชศาสตรแ์ละเหตตุายทางนติเิวชศาสตร ์ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 
ทางนติเิวชศาสตร ์ เพือ่ใหท้ราบสาเหตขุองกา่รเสยีชวีติ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธิท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ๋ึตามท่ีกำหนด

(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่สรัางความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ใหค้ำแนะนำ ตอบปญ้หา และชีแ้จง เก ีย่วกบังานการแพทย ์ การควบคมุปอ้ง่กนัโรค 

การพืน้ฟสูภาพและการสง่เสรมิสขุภาพทีต่นมคีวามรบัผดิซอบใ่นร่ะดบัเบือ้งตน้ แกผู่ป้ว่ยและญาต ิ หนว่ยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ี.สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยซนํ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ ทำสถิติ ปรับปรุง หรอืจัดทำฐานข้อมลูหรือระบบสารสนเ่ทศทีเ่กีย่วกบั 
งานการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุภารกิจของหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 

(๓) ถา่ยทอดองคค์วามรู ้ เทคโนโลยทีางการแพทย์ และสาธารณสขุ แก่'บุคลากแ 
นักศึกษาและประชาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง



- ๓๑ -
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ ;
๑. ไดร้บัปรญิญาในสาขาวฃิาแพทยศาสตร ์ หรอืคณุวฒุอิ.ยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้มต่ากวา่นี ้ และไดร้บั 

ใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ไดร้บัปรญิญาในสาขาวชิาแพทยศาสตร ์ หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้มต่ากวา่น ี ้ และไดรั้บ 

ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และไดร้บัหนงัสอือนมุตัหิรลืสูฒื ิ̂ รแสดงคว่̂ ]ร 
ความชำนาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม จากแพทยสภา . .

น ี้̂
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๑ .  จำนวนตำแหน่ง'ว่างคร้ังแรก
จำนวน ๑ อตัรา ’

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบัิตงิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดับต้น ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในกๅรทำงาน 

ปฏบิตังิานตา้นการแพทย ์ ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ตรั้บมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินตา้นตา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินจิฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภยัสขุภาพเพือ่ให ้
ประชาซนมสีขุภาพทีดี่ และสามารถปอ้งกนัตนเองหรือบคุคลอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้งใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จบ็

(๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุเบือ้งตน้ เพือ่ประกอบการพฒันา 
แนวทางการตรวจ ขันสูตร วินจิฉัย บำบดัรกัษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวชิาการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทีส่ามารถนำไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสมกบัภารกจิของสว่นราชการ

(๓) รวบรวมขอ้มลูและศึกษาสภาวะสขุภาพของประซาซนในเขตพืน้ทีท่ีรั่บผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผุลต่อสุขภาพของประซาซน เพือ่วางแผนการดำเนนิงานตรวจ วินจิฉยั รักษา ควบคุม ป้อุงกัน 
เฝา็ระวงั รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสฃุทีเ่หมาะสมกบับริบทของพืน้ที่

(๔) ตรวจขนัสตูรทางนติเิวชคาสตรแิละเหตตุายทางนติเิวซศาสตร ์ใหเ้นนิไปตามมาตรฐาน 
ทางนติเิวชศาสตร ์ เพือ่ใหท้ราบสาเหตขุองการเสยีชวิีต 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเนนิไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธิท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงาบรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงาบหรอืสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืและผลสมัฤทธิต้ามทีก่ำหนด

(๒) ขีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก,บคุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่สร้างความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ -

ตำแหน่งที่ ๑.๓.๑๓ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานประก้นสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยเาบาลราชพิพัฒน์)

(๑) ใหค้ำแนะนำ ตอบปญิหา และขีแ้จง เก ีย่วกบังานการแพทย ์ การควบคมุปอ้งกนัโรค 
การพน้ฟสูภาพและการสง่เสรมิสขุภาพ ทีต่นมคีวามรบัผดิชอบในระดบัเบือ้งตน้ แกผู่ป้ว่ยและญาต ิ หนว่ยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประขาซนท่ัวไป เพือ่ให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเนินประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วกบั 
งานการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุภารกิจของหนว่ยงาบหรือสว่นราชการ

(๓) ถา่ยทอดองคค์วามรู ้ เทคโนโลยทีางการแพทย์ และสาธารณสขุ แกบ่คุลากฐฐ3ธ^ณ ฐฃ 
นกัศกึษาและประชาซบ เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถปฏบิตังิาบไดอ้ยา่งถกูตอ้:ฟเล;
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๓. คุณสมบติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนี่งด้งต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสือ! 
ความชำน่าญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา



- ๓๔ -
ตำแหน่งท ี่๑.๓.๑๔ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

(กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)
๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 

จำนวน ๒ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๒.® ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุชภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุฃฺภาพเพื่อให้ 
ประซาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถน่าไปปฎิบํติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที'มีผลต่อสุขภาพของประชาขน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ.วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เผิาระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที,เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่'

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เนินไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเนินไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงาบการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที'ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้'ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเนินประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสบเทศที่เกี่ยวกับ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่บุคลากร!
นักศึกษาและประซาซบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเ^ลัะม!]5ะศท®^าพ



- ๓๕ -
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรื๓ ส์บตรแสดงคว่5ๆ นุรั 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา



- ๓๖ -

๑. จำนวนตำแหน่งวางครั้งแรก 
จำนวน ๒ อัตรา 

๒; หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาฃนมีสุขภาพที่ดีและสามารถป้องกันตนเองหริอบุคคลอื่น ๆที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ่ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องทน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถน์าไปปฏิบัติไต้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาส่ภาวะสุขภาพของประซาซ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการิดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ;

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวขศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นโปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหฺตุของการเสียชีวิต 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานํท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกันข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย

ตำแหน่งที่ ๑.๓.๑๕ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 1
(กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกํเฉิน กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

๒.๔ ด้านการปริการ
- (๑) ให้คาแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ท่ีตนมืความรับผิดชอบใบระดับเบ้ืองต้น แก่ผู้บํวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐ่าน่ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก'บุคลากร 
นักศึกษาและประชาซน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามฺารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง



- ๓๗ -
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนงดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ'ได้'ไม่ตากฐ่ะณึ๋นุแเแได้รั,ม 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และ'ได้'รับหนังสืออนุมัติหรื^จุ'ฒิบตฐ.แส&งควาน่ฐ้ 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา



- ๓๘ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที,ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นิฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปึองกันโรค .และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาซนมีสุฃภาพ่ท่ีด้ และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ขันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให์ไต้องคความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที,สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาซน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝืาระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมวะสมกับบริบทของพื้นที่

.(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสดร์ ให้เนินไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒.๒ ด้านการวางแผน

ตำแหน่งที่ ๑.๓ .๑๖ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานนิติเวชและพยาธิวิทยากลุ่มภารกิจดานบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

- วางฺแผนการทำงานที'รับผิดชอบ ร์วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเนินไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธี้ที่กำหนด 

๒.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด -
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รันมอบหมาย
๒.๔ ด้านการบริการ

(๑)''ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา •และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 
การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ท่ีตนมืความ่รับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้น แก่ผู้'ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเนินประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มืสุฃภาพที,ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบส่ารสนเทศท่ีเก่ียวกับ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่บุคล^
นักศึกษาและประซาขน เพ่ือให้มืความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง



- ๓๙ -
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนี้งดังต่อไปบี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่าบี้ และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทย์สภา และ'ได้'รับหนังสืออนุมัติหร&ืวุฒิบี้ตรแสด^ศวามรู้ 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา



- ๔๐ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประขาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภยไช้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ - 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถน่าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพชองประขาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาซน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกับ 
เฝืาระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที,รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาบ หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ปวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
น่าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ 
งาบการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ

ตำแหน่งที่ ๑.๓.๑๗ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)



-  (5̂ ๑ ~

๓0 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับต0าแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเปีนผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา'
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุ^ 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา



- ๔ เอ -

๑. จำนวนตำแหน่ง'ว่างค!งแรก
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานต้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกับโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาซนมีสุขภาพที่ดีแเละสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยใช้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ขันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ท่างวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประขาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลุงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงาบตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เนินไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเนินไปตามเป้าหมายและผลสัมฤฑธิ้ที่กำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

. (๑) ประสาบงาน ทำงาบร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาบหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จํจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง 
เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงาบการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้บัวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการเอกซน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเนินประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที'ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ 
งาบการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

(๓) ถ่าย 
นักศึกษาและประขาซน

ตำแหน่งที่ ๑.๓.๑๘ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

าอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่บุคล 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานไต้อย่างถูก



- ๔๓ -
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพฑยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ี;เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพฑยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือ^ฒิปึตรแส^ความรู้ 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา



- (̂  (ริ̂ -

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหสัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกับโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกับตนเองหรือบุคคลอื่น.  ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ขันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประขาซน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต- 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธิ๋ที่กำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อ่ให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธิ๋ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑ )ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก'ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มืสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่,บุคลากร!
นักศึกษาและประซาชน เพื่อให้มืความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานไต้อย่างถูกต้อง)^ล้ะมื

ตำแหน่งที่ ๑ .๓ .๑๙ ตำแหน่ง1นายแพทย์'ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)



ะ - ๔๕ -

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาใบสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุ:
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
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ตำแหน่งที่ ๑.๓.๒๐ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

(กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาล่ราชพิพัฒน์)

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๒.® ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตบเองหรือบุคคลอื่น .ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ขันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให์ได้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) ■ รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาขนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลง่ท่ีมีผลต่อสุขภาพฃอ่งประซาขน่ เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธื้ตฺามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการตำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปิญหา และขี้แจง เก ี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาบ 
ราชการ เอกซน หรือประซาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่'บุคลาก^ส1โฑร๊ัณ๊ัสุข5 
นักศึกษาและประซาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแท็

/
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง .

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งด้งต่อไปนี้ ;
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่:เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่-เทียบ’ได้ไน่ตำกวาน'

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาชาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติ^รอวุ^บัตรแสตุง 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

\ ๆ ) .
6ะ7

' 'บ ั^ ก ^ ' ' \ ศ X -



- ๔๘ -

ตำแหน่งที่ ๑.๓.๒๑ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานต้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประขาขนมีสุขภาพที่ดี และ,สามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยต้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ขันสูตรวินิจฉัย บำบัดรักษา พ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน .เพ่ือให้!ต้องคความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถน่าไปปฏิบัติไต้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและ,ศึกษาสภาวะสุขภาพของประขาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ แล'ะแนวโน้มุ 
การเปลยนแปลงท่ีมีผิลต่อสุขภาพของประซาขน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวังรักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔ )ตรวจขันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัม่ฤทธึ๋ที่กำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) 'ประสานงาน ทํๅงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ท่ีตนมีความรับผิดขอบในระดับเบ้ืองต้น แก่ผู้'ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประซาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
น่าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีสื

- (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

(๓) ก่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่'บุคลาก^
นักศึกษาและประซาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏินัติงานได้อย่างถูกต้องส์เ}ะมี}



- ๔๙ -
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งศังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่■ เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากวุ่าน ี้!และได้รับ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาชาเวชกรรม จากแพทยสภา และ1ได้'รับ'หนังสืออนุมัติหรื^ฒบต-รแสดงค* 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
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- ๕๐ -
ตำแหน่งที่ ๑.๓.๒๒ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

(กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลสิรินธร)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างคเงแรก
จำนวน ๑ อัตรา

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานต้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านตำง ๆ'ดังนี้ '
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยใช้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิขาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ขันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ไต้องค์ความรู้ 
ทางวิซาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติไต้อย์างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราซการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตํอสุขภาพของประซาซน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒.๒ ต้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสมฤทธิ้ที่กำหนด 
๒.๓ ต้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง 
เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ใต้รับมอบหมาย

๒.๔ ต้านการบริการ
(๑) ให้คาแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ปวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้พ่ืสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ัดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่บุคลากรลัา&าริณสุขั: 
นักศึกษาและประซาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบ ัต ิงานไต้อย่างถูกต้อ^ลี่ะม ี)



- (เ̂ ®) -

๓ .คุณสมบติเฉพาะสำหรับต0าแหนุ่ง -
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาฃาวิซาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเบ็เนผู้ประกอบวิชาชีพสาชาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาชาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติใ 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา



- ๔๒ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถฑางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปีองกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาซนมีสุขภาพที่ดั และสามารถปีองกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพ้ฒนา 
แนวทางการตรวจ ขันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราขการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประขาขน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวซศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาบหรือหน่วยงานหรือส่วนราขการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑ )ให้คำแนะนำ ตอบปิญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงาบการแพทย์การควบคุมป ้องกันโรค 

การพ้นฟูสฺภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้บัวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกขน หรือประขาขบท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีด ี -

(๒)จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น .ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงาบหรือส่วนราชการ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
นักศึกษาและประชาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถป

ตำแหน่งที่ ๑.๓.๒๓ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานออรโธปีติกส์ กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลสิรินธร)

และสาธารณสุข แก่บุคลากร 
ฏิบัติงาบได้อย่างถูกต้อ^
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแห.บ่ง.
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเบ็เนผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือ■ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตั๊รั๊แสด^ศอุภมร 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
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๑.๔ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่ ๑.๔.® ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มุงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจด้าน'บริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลล่าดกระบังกรุงเทพมุหานคร)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิปติงานระดับต้น ที,ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงาบเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ แสะปฏิบัติงานอื่น 
ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมุลักษณะงาบที่ปฏิปติในด้านต่าง  ๆ ด้งนี้ 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วิน้จฉัย รักษา พินฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในซ่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้องระดับ 
เบ้ืองต้นท่ีไม่ซับซ้อน เพื่อให้ประขาซนมีสุขภาพซ่องปากที่ดี

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบ้ืองต้น เพ่ือให้ได้องคความรู้ 
ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และบริบทของพ้ืนท่ี

(๓) รวบรวมฃ้อ้มูลทางวิซาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการวางแผน 
พัฒนางานด้านทันตกรรม ทับตสาธารณสุขโห้มีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลส้มฤทธิ้ที่กำหนด 
๒.๓ ด้านการประสาบงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤฑธิ๋ตามที่กำหนดไว้

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที'เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำตอบป้ญหา และช้ีแจง เก่ียวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบ้ืองต้นแก่ 

ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกขน หรือประขาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ
ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพซ่องปากที่ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเพ่ือให้สอดคล้อง 
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่าง ๆ

(๓) สอน นิเทศ แกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธาร 
บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มืความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาบได้อย่างถูกต้อง แล 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1:
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพฑยสภา

๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา และได้รันวุฒิบัตร (หลักสูตรการแกอบรมทันตแพทย์แ^32^3^ฐะดับวุฒิบัตร) 
หรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ข อ ง ใ ^ ^ พ )
ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี
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.๑.๕ ตำแหน่ง๓ สัซกร'ปฏิบัติการ !:
ตำแหน่งที่ ๑ .๕.® ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

(กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมึ๋)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างคเงแรก 

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงาบในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงาบที่ปฏิ‘ปติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสูฃเบ้ืองต้น เพื่อบรรลุผลการรักษาป้องกันควบคุมโรค 
และประซาซนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(๒) คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิปติการเบ้ืองต้นด้านยา สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประซาซนได้รับการบริการ ได้มาตรฐานเป้นธรรมและ'ปลอดภัย

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิซาการเบื้องต้น 
เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้'บริโภค

(๔) จัดทำ พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบ้ืองต้นทาง๓ สัซกรรม ๓สัซสาธารณสุข การคุ้มครอง 
ผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด 
๒.๓ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนดไว้

. (๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา. ขี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง 

ผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแกี่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบ 
ข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์

(๒) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบ้ืองต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ือให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาบหรือส่วนราชการ และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

(๓) สอน นิเทศ แกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธา^
การคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มืความรู้ความเข้าใจ สามารุ^
ไต้อย่างถูกต้อง

ำ ? บ ุ( 'น ั^ - ' ' 'บ ุ'  ‘(นั^ บ ุV ®  ' า  V *  . . . • ป
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมช้ันหน่ึง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์



- ๔๘ -

๑.๖ ตำแหน่งนักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ 
ตำแหน่งที่ ๑.๖.๑ ตำแหน่งนักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ 

(ฝ่ายวิชาการและแผนงาน กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิฟ้ติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเวชนิทัศน์ทางการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาบอื่นตามที่ได้รับ. 
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนื้ 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางการแพทย์ การถ่ายภาพทั่วไป และ 
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง  ๆ ที่ไม่ซับซ้อนเพื่อประกอบการวางแผนหรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ

(๒) ติดตามประเมินผลและสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพ 
ทางการแพทย์ การถ่ายภาพทั่วไป และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง  ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

(๓) ปฏิบัติงานตามชั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางการแพทย์ 
และการถ่ายภาพทั่วไป เพื่อสนับสนูนการปฏิบัติงานชองบุคลากรในหน่วยงานหรือส่วนราชการ

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูล การถ่ายภาพทางการแพทย์ และการถ่ายภาพทั่วไป 
เพื่อสนับสนูนการปฏิบัติงาบของบุคลากรในหน่วยงานหรือส่วนราชการ

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 

ส่วนราชการ หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเนินไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายบอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเทีจจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการ แนะนำ สอน ให้คำปรึกษาเบื้องต้น แก่ผู้ใช้'บริการ เกี่ยวกับการผลิตสื่อ 

และการใข้โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้ผู้ใข้บริการมีความรู้
(๒) จัดเก็บข้อมูล และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น เกี่ยวกับงานเวชนิทัศน์ 

ทางการแพทย์ แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธ์ภาพ
(๓) ส่งเสริมหรือประซาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจชองหน่วยงานหรือส่วน/รั



- ๕  ๙ -
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

ทางเวชนิทัศน์ ทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือทางมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใ น ส า ข า ว ิ^ ^ ส ิ^ 9^1หน่ึง 

ทางเวชนิทัศน์ ทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือทางมีเดียทางการแพทย์แเ



- ๖๐ -
๑.๗ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

ตำแหน่งท่ี ๑.๗.๑ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติภาร 
(กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มภารกิจ1ด้านบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลราชพิพัฒม่)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างคเงแรก 

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ■ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 

๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑)ให้บริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ.ป้องกันโรค ฟินฟูสภาพด้านการแพทย์ 

แผนไทยข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานวิชาขีพ เพื่อให้ประขาซนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบ สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม,ซับซ้อน 

เพื่อเสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยท่ีดี และประยุกตไ,ช้สำหรับหน่วยงานอ่ืน
(๓) รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 

เพื่อประกอบการวางแผนการทำงาน หรือจัดทำรายงานทางวิชาการ 
๒.๒ ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 

๒.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานหรือ 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ'หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๔ ด้านการบริการ

(๑) จัดเก็บข้อมูล และให้บริการข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที,เหมาะสมและ 
สามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ

(๒) ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ดั 
ด้านการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรอื่น แสะประชาชนท่ัวไป

ปรึกษา แนะนำ ตอบป้ญหาและช้ีแ:
เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติใ^กี่^ฐแลธุช

เ แ ^ /

V ง า ^ ว ่ ^



- ๖๑  -
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันใบสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์ 
แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
การแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของสภาการแพทย์ 
แผนไทย

๒. ได้รันปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่บที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์ 
แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้^
การแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยปร^
แผนไทย

V ^ เ ^ / ^ ไ
ง / ไ ^ ) ^ ^



- ๖!อ -

๑.๘ ตำแหน่งแพทย์แผนจีนปฏิบัติการ 
ตำแหน่งท่ี ๑.๘.๑ ตำแหน่งแพทย์แผนจีนปฏิบัติการ 

(กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างคเงแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงาบในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนจีน ภายใต้การกำกับ.แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาบอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๒.® ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ให้บริการ ตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาล 'ปีองกันโรค. ส่งเสริมสุขภาพพินฟูสภาพด้านการ 
แพทย์แผนจีนข้ันพื้นฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประซาซนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบ สำรวจข้อมูลทางวิขาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน 
เพื่อส่งเสริมระบบการแพทย์แผนจีนที่ดี และใช้สำหรับการปฏิบัติไต้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 
หรือส่วนราซการ

(๓) รวบรวมข้อมูลวิฃาการ และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้ดัานการแพทย์แผนจีน 
เพื่อประกอบการวางแผนการทำงาน หรือจัดทำรายงานทางวิซาการ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 

ส่วนราชการหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหน่วยงานหรือส่วนราฃการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่'บุคคลหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาบตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) จัดเก็บข้อมูล และให้บริการข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้ประซาซนได้รับข้อมูลท่ีเหมาะสม 

และสามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
(๒) ประซาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบป้ญหาและชี้แจงทาง 

วิชาการด้านการแพทย์แผนจีนแก่บุคลากรอื่น และประซาซนท่ัวไป เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติในการดูแล 
สุขภาพ
๓ .  คุณสมบตเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มืคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญ่ญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น่ที่เทียบไต้ในระดับเดียวกับ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

ทางการแพทย์แผนจีน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาช้าวิชาหนึ่ง' 

ทางการแพทย์แผนจีน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนอื่น



- ๖๓. -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแกิไชความผิดปกติของการส่ือความหมาย ภายใต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๒.© ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานชั้นพื้นฐานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายตามมาตรฐาน 
วิชาชีพด้านการแก้ไขการได้ยิน หรือด้านการแก้ไขการพูดแก,ผูใช้บริการ ผู้ป่วย เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเอง 
และอยู่ในลังคมด้วยตนเองได้อย่างปกติสุข

(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิฃาการเบื้องต้นทางด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายที่ไม่ซับช้อน 
เพื่อประกอบการวางแผนหรือจัดทำรายงานทางวิชาการ

(๓) ติดตามประเมินผล สรุปการศึกษา วิเคราะห์และวิจัย ทางด้านความผิดปกติของ 
การสื่อความหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจข้อมูล .และประเมินผลด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายที่ 
ไม่ซับช้อนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงาน หรือโครงการ 

ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือโครงการ และแก้ไขนิณูหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป 
ตามเปาหมายผลลัมถุฑธี้ที่กำหนด

๒.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกับทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ 

ร่วมมือและผลลัมถุทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคล หน่วยงาบหรือส่วนราชการ 

ที,เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๔ ด้านการบริการ

(๑) ให้บริการเซิงวิชาการด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายในระดับที่ซับช้อนแก่ 
บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวช้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบตงาน

(๒) สอน นิเทศ-ผิกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
แก'ผู้ร่วมทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรที่เกี่ยวช้องเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้

©.๙ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ ©.๙.๑ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏินัติการ

(กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลกลาง)



- ๖๔ -
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑ .ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิฑยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิซ่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือทางความผิดปกติของ!:
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อค';



- ๖๕ -

๑ .  จำนวนตำแหนง่วา่งครัง้แรก

๑ .๑๐  ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ ๑ .๑๐ .๑  ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

(กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒนิ)

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกั

ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดับต้น ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 
ปฏบิตังิานดา้นจติวทิยาคลนิกิ ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบติังานอ่ืนตามท,ีได้รับมอบหมาย 

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังน้ี 
๒.® ดา้นการปฏบิตักิาร

(๑) ประเมิน วเิคราะห ์ ตรวจวินจิฉยั ดว้ยเครือ่งมอืทดสอบทางจติวทิยาคลนิกิตามมาตรฐาน 
วิชาชพีจิตวิทยาคลินกิกบักลุ่มเปา้หมาย เพือ่ค้นหา อธิบาย ทำนายแนวโน้นความผิดปกติทางจิต พยาธิสภาพทาง 
สมอง พฤติกรรม อารมณ ์ความคิด พัฒนาการ ศกัยภาพ บคุลิกภาพ เขาว์ปญ้ญา กลไกท่ีมาหรือมาเหตุชองปีญหา 
สขุภาพจิตและสารเสพติด ความผดิปกตทิางจติใจ การกระทำผดิกฎหมายหรือกรณทีีเ่กีย่วชอ้งกบัทางกฎหมาย 
การเจ็บปวยทางจิตเวชในระดับทีไ่มซั่บซอ้น

(๒) ใหก้ารปรกึษา จิตบำบดั พฤติกรรมบำบดั การบำบดัทางจติวทิยา พนิฟสูมรรถภาพทาง 
จิตใจ ลังคม อารมณ์ สติป้ญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกในระดับท่ีไม่ซับซ้อน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเช้าใจ 
ยอมรบัปญ้หาของตนเอง ปรบัเปลีย่น อารมณ ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรบัตวัหรอืแกป้ญิหา บคุลกิภาพที ่
บกพร่องใหเ้หมาะสม และใชศ้กัยภาพของตนเองได้

(๓) ส่งเสริม ป้องกัน เฝา็ระวงั แกิไฃป้ญหาพฤติกรรม สขุภาพจติหรอืสมรรถภาพทางจติใจ 
ของกลุม่เปา้หมาย โดยการวเิคราะห ์วางแผน ดำเนนิการ ดว้ยเครือ่งมอืและกระบวนการทางจติวทิยาคลนิกิ 
เพือ่พฒันาศกัยภาพในการดำเนนิชวีติไตเ้หมาะสมยิง่ขึน้ ปอ้งกนัการกลบัมา,ป่วย'ซ้ํา หรอืกระทำผดิซํา้

(๔) รว่บรวม ศกึษา ขอ้มลูงานวจิยั ดา้นจติวทิยาคลนิกิ และวิชาการอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้ง 
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่การพฒันาองคค์วามรู ้หรือนวัตกรรมดา้นจิตวิทยาคลนิกิ

(๕) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏบิติังาน ทางจิตวิทยาคลนิกิ เสนอผู้บังคับบัญชา เพือ่ประกอบ 
การวางแผน พฒันาการปฏบิตังิาน 

๒.๒ ดา้นการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่บัผดิขอบ รว่มดำเนนิการวางแผนการทำงาน หรือโครงการของหนว่ยงาน 

หรือสว่นราชการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเบ)นไปตามเปา้หมายและผลลมัฤทธ๋ึทีก่ำหนด 
๒.๓ ดา้นการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงาน หรือหนว่ยงาน หรือส่วนราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลลมัฤทธึต๋ามทีก่ำหนด

(๒) ขีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก'บคุคลหรือหนว่ยม1 
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สร้างความเชา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงาบตามทีไ่ตรั้บมอบัห:



- ๖๖ -
๒.๔ ด้านการบริการ

(๑) เผยแพร่ ประซาสัมพนัธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยาคลินิก วิชาการทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหก้ลุ่มเปาึหมาย - 
มคีวามรู ้มคีวามเขา้ใจ ปรับใชใ้นการดำเนนิชวิีต

(๒) ถา่ยทอด‘ฝึกอบรม องคค์วามรู ้ เทคโนโลยีดา้นจิตวิทยาคลินกิ จัดทำแผนการ‘ฝึกอบรม 
เพือ่พฒันาความรู ้ความสามารถ ของนกัเรยีน นกัศกึษา ประซาซนท่ัวไป 
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัปริญญาตรหีรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวิชาใดสาขาวชิาหนึง่ 

ทางจติวทิยาคลนิกิ และไดรั้บใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาชาจิตวทิยาคลนิกิ



- ๖๗ -

๑. จำนวนตำแหน่ง'ว่างคร้ังแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความลามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นจติวทิยา ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตังิานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

.(๑) ประเมนิ สำรวจ วเิคราะห ์สภาวะสขุภาพจติดว้ยวธิกีารทางจติวทิยากบักลุม่เปา้หมาย.
เพือ่ค้นหา อธบิาย ทำนายแนวโนม้ พฤติกรรม อารมณ ์ ความคดิ พฒันาการ ศกัยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด 
บคุลกิภาพ สาเหตขุองปญัหาสขุภาพจิตในระดบัเบือ้งตน้

(๒) ใหก้ารปรกึษา แนะแนว ปรับพฤติกรรม พืน่ฟสูภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ ์ ส่งเสริม 
พฒันาการในระดบัเบือ้งตน้ เพือ่ใหก้ลุม่เปา้หมายเขา้ใจ ยอมรบัปญัหาของตนเอง ปรบัเปลีย่น อารมณ ์
ความคดิพฤตกิรรม วธีิการปรับตวั หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม

(๓) ส่งเสริม ป้องกัน เฝา็ระวงั แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิต ของกลุม่เปา้หมาย 
ด้วยเคร่ืองมอืและกระบวนการทางจติวิทยาเบือ้งตน้ เพือ่พัฒนาความสามารถใบการดำเนินซวิตได้เหมาะสมย่ิงข้ึน 

(๔) รวบรวม ศกึษา ข้อมูล งาบวจิยั ดา้นจติวทิยา และวชิาการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่พฒันาองค ์
ความรู ้นวตักรรมดา้นจติวทิยา สุขภาพจิต

, (๔) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏบิตังิานทางจติวิทยาเสนอผูบ้งัคบับญัชา เพือ่ประกอบการวางแผน
พฒันาการปฏบิตังิาบ

๒.๒ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่บัผดิชอบ รว่มดำเนนิการวางแผนการทำงาน หรือโครงการของหนว่ยงาน 

หรือสว่นราชการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเนนิไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธิท๋ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาบ

(๑) ประสานการทำงานร่วมกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรือหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืและผลสมัฤทธ้ีตามทีก่ำหนด

(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก'บุคคลหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) เผยแพร ่ ประซาสมัพนัธค์วามรูว้ชิาการจติวทิยา วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหก้ลุม่เปา้หมาย

©.๑๑ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ ๑ .๑๑ .๑  ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ

(กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร)

มคืวามรู ้มคีวามเขา้ใจ ปรับใช้โนการดำเนินชีวิต



- ๖๘ -
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑ .ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ที'เทยีบไดใ้นระดบัเดยีวดนัในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึง่ 

ทางจติวทิยาคลนิกิ



- ๖๙ -

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฎบิตํงิานในฐานะผู้ปฏบิติังานระดับต้น ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นกายภาพบำบดั ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ตรั้บมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังน้ี 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ใหบ้รกิารทางกายภาพบำบดัแกผู่ใ้ชบ้รกิารตามมาตรฐานวชิาชพี ในการใหก้ารบรกิารทาง 
กายภาพบำบดัแก'ผู!้ชบ้รกิาร เพือ่ใหไ้ตรั้บการบริการทีถ่กูตอ้งเหมาะสม

(๒) คัดกรอง ตรวจ ประเมนิทางกายภาพบำบดั วเิคราะหป์ญีหา วนิจิฉยัปญ็หาภาวะเสีย่ง 
เพือ่ให้การบริการ■ ทางกายภาพบำบดัได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทนัสถานการณแ์ละทนัเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ทางกายภาพบำบดั เพือ่พฒันาการบรกิาร 
ผูป้ว่ยใหม้คีณุภาพ

- (๔) สง่เสรมิปอ้งกนัดแูลรกัษาพนิฟสูขุภาพประซาซน ดว้ยวซิาชพีทางตา้นกายภาพบำบดั 
เพือ่ให้มีสุฃภาพท่ีดีฃองประขาซน 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานซองหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธีท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมึงาน หนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธีต้ามทีก่ำหนดไว้

(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคล หนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สร้างความเชา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ใหค้ำปรึกษา เบ้ืองต้นแก'ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกีย่วกับการส่งเสริม 

ปีองกัน ดแูลรักษา พนิฟสูมรรถภาพเพือ่ใหป้ระซาซนสามารถดแูลตนเองไต้
(๒) ใหบ้รกิารขอ้มลูทางวชิาการ จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ เกีย่วกบัดา้นกายภาพบำบดั เพือ่ให ้

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ผู้ใช้'บริการ หรือประซาซบไต้ทราบข้อมูลความรู้ต่าง'  ๆ
การปฏบิตังิาน ท่ีสอดคล้องสนบัสนนุภารกจิซองหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
กำหนดนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑ ์มาตรการตา่ง ๆ

๑.๑๒ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ ๑.๑๒.๑ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

(กลุ่มงานเวชกรรมพินฟู กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)



- ๗๐ -
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวดนั ในสาขาวชิากายภาพบำบดั 

ทางกายภาพบำบดั และไดร้บัใบอนญุาตประกอบโรคศลิปะสาขากายภาพบำบดั หรอืใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบ 
วชิาชพีกายภาพบำบดัของสภากายภาพบำบดั

๒. ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใีนระดบัเดยี 
ทางกายภาพบำบดั และไดร้บัใบอนณาตประกอบโรคศลิปะสาขากายภาพบ0'

พบำบดั



- ๗๑ -
ตำแห่บ่งที่ ๑.©๒.๒ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

(กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)
๑ .  จำนวนตำแหนง่วา่งครัง้แรก 

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกั

ปฏบิตังิานใบฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 
ปฏบิตังิานดา้นกายภาพบำบดั ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

โดย่มลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดงันี้
๒.® ดา้นการปฏบิตักิาร

(๑) ใหบ้รกิารทางกายภาพบำบดัแกผู่โ้ชบ้รกิารตามมาตรฐานวชิาชพี ในการใหก้ารบรกิารทาง 
กายภาพบำบดัแกผู่ใ้ซบ้รกิาร เพือ่ให!้ดรั้บการบรกิารทีถ่กูตอ้งเหมาะสม

(๒) คัดกรอง ตรวจ ประเมนิทางกายภาพบำบดั วเิคราะหบ์ญัหา วนิจิฉยัปญีหาภาวะเสีย่ง 
เพือ่ใหก้ารบรกิารทางกายภาพบำบดัไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมทนัสถานการณแ์ละทนัเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ทางกายภาพบำบดั เพือ่พฒันาการบรกิาร 
ผู้บัวย,ใหมี้คุณภาพ

(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รกัษา พ้ืเนฟูสุขภาพ'ประ'ซา'ซน ดว้ยวชิาชพีทางดา้นกายภาพบำบดั 
เพือ่ให้มีสุฃภาพท่ีดีฃองประชาซน

๒.๒ ดา้นการวางแผน
วางแผนการทำงาบท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาบของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงาบเนนิไปตามเปา้หมายและผลลมัฤทธีท้ีก่ำหนด
๒.๓ ดา้นการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมึงาน หนว่ยงาบหรือสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธตามทีก่ำหนดไว้

(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคล หนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ดา้นการบรกิาร
(๑) สอน แนะนำ ใหค้ำปรึกษา เบ้ืองต้นแก่ผู้ใข้บริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับการส่งเสริม 

ป้องกับ ดแูลรักษา พบิฟสูมรรถภาพเพือ่ใหป้ระชาชนสามารถดแูลตนเองได้
(๒) ใหบ้รกิารขอ้มลูทางวชิาการ จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ เกีย่วกบัดา้นกายภาพบำบดั เพือ่ให้

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ผู้ใช้'บริการ หรือประซาซนได้ทราบข้อมลูความรู้ตา่ง  ๆ ท่ีเนนิประโยชน ์ในอฏรดแลตัวเอง 
การปฏบิตังิาน ทีส่อดคล้องสนบัสนนุภารกจิของหนว่ยงานหรือสว่นราชการ และใชบ้ั̂ หอ้บก32พิจารโ 
กำหนดนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑ ์มาตรการตา่ง ๆ



- ๗๒ -
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนีง่ดงตอ่ไปนี ้ -;
๑. ไดร้บัปริญญาตรหีรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดในระดบัเดยีวกนั ในส่าขาวชิากายภาพบำบดั 

ทางกายภาพบำบดั และไดร้บัใบอนญุาตประกอบโรคศลิปะสาขากายภาพบำบดั หรอืใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบ 
วชิาชพีกายภาพบำบดัของสภากายภาพบำบดั

๒. ไดร้บัปริญญาโทหรือคณุวุฒอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ใบสาขาวชิากายภาพบำบดั



- ๗๓ -

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นกจิกรรมบำบดั ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ตรั้บมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินตา้นตา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานต้านกิจกรรมบำบัดขนพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด ในการให้บริการ 
ทางกจิกรรมบำบดัแกผู่ใ้ชบ้รกิารเพือ่ใหใ้ตร้บัการดแูลทีถ่กูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั

(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์'ปิญ'หา วินิจฉัยป้ญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การบริการทาง 
กิจกรรมบำบัดเนิบไปอ'ย่างถูกต้อง เหมาะสม ทนัสถานการณ ์ และทนัเวลา

(๓ )บันทึก รวบรวมศกึษาวเิคราะหว์จิยั ออกแบบ ประดษิฐด์ดัแปลง ประยกุตใ์ชอ้ปุกรณ ์
เครือ่งชว่ย เครือ่งดาม สภาพทีอ่ยูอ่าคยัและสิง่แวดลอ้ม เพือ่พฒันา่การบรกิารผูป้ว่ยใหม้คีณุภาพ ให้บุคคล 
ดำเนนิชวีติไตต้ามศกัยภาพ สามารถพึง่พาตนเองและมสีว่นรวมในกจิกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม

(๔) ส่งเสริม ป้องกับ บำบดั พนิฟสูมรรถภาพ.สขุภาพของประชาซน หรอืการบริการอืน่  ๆ
ทางตา้นกจิกรรมบำบดั เพือ่สขุภาพทีด่ขีองประขาซบ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่บัผดิขอบ รว่มดำเนนิการวางแผนการทำงานตามแผนงาน หรือโครงการ 

ของหนว่ยงาบหรือสว่นราชการ หรือ่โครงการ และแกิไฃป้ญหาในการปฏบัิติงาน เพือ่ใหก้ารดาเนนิงานเนนิไป 
ตามเปา้หมายผลสมัฤทธึท๋ีก่ำหนด

๒.๓ ด้านการประสาบงาน
(๑) ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมึงานหรอืหนว่ยงาน เพือ่ใหเ้กดิความ 

ร่วมมอืและผลสมัฤทธ้ิตามทีก่ำหนด
(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคล หนว่ยงานหรือสว่นราชการ 

ทีเ่กีย่วชอ้ง เพือ่สร้างความเชา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
๒.๔ ด้านการบริการ

(๑) สอน แนะนำใหค้ำปรกึษา เบือ้ง'ตน้ดา้นกจิกรรมบำบดัแกผู่ใ้ชบ้รกิารครอบครวัชมุชน 
เกีย่วกบัการสง่เสริม ป้องกัน ดแูลรักษา พนิฟูสมรรถภาพ เพือ่ใหป้ระซาขนสามารถดแูลตนเองได้

(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับด้านกิจกรรมบำบัด เพ่ือให้บุคลากร 
ของสว่นราชการ เอกชน ประซาขนทัว่ไปได้ทราบขอ้มลูและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเนินปร 
และประกอบการพจิารณากำหนดนโยบาย แผนงานตา่ง  ๆ ของหนว่ยงาน

๑.๑๓ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ :
ตำแหน่งที่ ๑.๑๓.๑ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

(กลุ่มงานเวชกรรมหึ๋เนฟู กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์)



- ๗๔ -
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวุฒอิยา่งโดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัปริญญาตรหีรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวดนั ในส่าขาวชิากายภาพบำบดั 

ทางกจิกรรมบำบดั และไดรั้นใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขากจิกรรมบำบดั
๒. ไดร้บัปริญญาโทหรือคณุวุฒอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวดนั ในสาขาวิขา?าวุฒ'ศซบริใ 

ทางกจิกรรมบำบดั และไดรั้บใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขากจิกรรมบำบดั ' /



- ๗ ๕  -

ตำแหน่งที ๑.๑๓.๒ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเวชกรรมพินฟู กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน่)

๑. จำนวนตำแหนง่วา่งครัง้แรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกั
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นกจิกรรมบำบดั ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังนี้
๒.๑ ดา้นการปฏบิตักิาร

(๑) ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบำบัดข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด ในการให้บริการ 
ทางกจิกรรมบำบดัแกผู่ใ้ชบ้รกิาร เพือ่ให!้ดร้บัการดแูลทีถ่กูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั

(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิ เคราะห์ปีญ่หา วินิจฉัยป้ญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การบริการทาง 
กิจกรรมบำบัดเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทนัสถานการณ ์ และทนัเวลา

(๓) บันทึก่ รวบรวม ศกึษาวเิคราะห ์วจิยั ออกแบบ ประดษิฐ ์ ดัดแปลง ประ.ยุกต์'ใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองชว่ย เครือ่งดาม สภาพทือ่ยู,อาศยัและสิง่แวดลอ้ม เพือ่พฒันาการบรกิารผูป้ว่ยใหม้คีณุภาพ ให้บุคคล 
ดำเนนิชวีติไดต้ามศกัยภาพ สามารถพึง่พาตนเองและมสีว่นริวมในกจิกรรมของครอบครัว ขุมขน และสังคม 

(๔) ส่งเสริม ป้องกัน บำบดั พนิฟูสมรรถภาพ สขุภาพของปร่ะซาซน หรือการบริการอืน่  ๆ
ทางดา้นกจิกรรมบำบดั เพือ่สขุภาพทีด่ขีองประซาขน

๒.๒ ดา้นการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่บัผดิชอบ รว่มดำเนนิการวางแผนการทำงานตามแผนงาน หรือโครงการ 

ของหนว่ยงานหรือสว่นราชการ’ หรือโครงการ และแล!้ฃปญีหาในการปฏบิตังิาน เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไป 
ตามเปา้หมายผลสมัฤทธีท้ืก่ำหนด

๒.๓ ดา้นการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรือหนว่ยงาน เพือ่ใหเ้กดิความ 

ร่วมมือและผลสมัฤทธ๋ึตามทีก่ำหนด
(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคล หนว่ยงานหรือสว่นราชการ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
. ๒.๔ ดา้นการบรกิาร

(๑) สอน แนะนำ ใหค้ำปรกึษา เบือ้งตน้ดา้นกจิกรรมบำบดัแกผู่ใ้ขบ้ริการ ครอบครัว ขุมซบ 
เกีย่วกบัการสง่เสริม ป้องกัน ดแูลรักษา พินฟสูมรรถภาพ เพือ่ใหป้ระซาซนสามารถดูแลตบเองได้

(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บ'ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับด้านกิจกรรม'บำบัเบฺณ่ืฐ่ให้บุคลากร 
ของสว่นราชการเอกซน ประซาซบทัว่ไปไดท้ราบขอ้มลูและความรูต้า่งๆทีเ่ปน็ประโ^ณ สนับสนน ภ ^ จ  
และประกอบการพจิารณากำหนดนโยบายแผนงานตา่ง ๆของหนว่ยงาน



- ๗๖ -
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือ■ คุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิากายภาพบำบดั 

ทางกจิกรรมบำบดั และไดรั้บโบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขากจิกรรมบำบดั
๒. ไดรั้บปริญญาโทหรือคณุวุฒอิย่างอืน่ท'ีเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขา^ศรฮิภฯิพบวับุดั 

ทางกจิกรรมบำบดั และ'ได้'รับ'ใบอนุญาตเป็นผู้'ประกอบ,โรคศลิปะสาขากจิกรรม'บํ̂ สด์นี้̂ ''''” '



- ๗๗ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานตา้นกจิกรรมบำบดั ภายใตก้ารกำกบั แบะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงาบทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังน้ี 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิป่ตงานด้านกิจกรรมบำบัดช้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด ในการให้บริการ 
ทางกจิกรรมบำบดัแกผู่ใ้ชบ้รกิาร เพือ่ใหไ้ดร้บัการดแูลทีถ่กูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั

(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ป้ญหาวินิจฉัยปีญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การบริการทาง 
กิจกรรมบำบัดเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสบ ทนํสถานการณ ์ และทบัเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศกึษาวเิคราะห ์วจิยั ออกแบบ ประดิษฐ ์ ดัดแปลง ประยกุตใชอ้ปุกรณ ์
เคร่ืองชว่ย เครือ่งดาม สภาพทีอ่ยูอ่าศยัและสิง่แวดลอ้ม เพือ่พฒันาการบรกิารผูป้ว่ยใหม้คีณุภาพ ให้บุคคล 
ดำเนนิชวีติไดต้ามศกัยภาพ สามารถพีง่พาตนเองและมสีว่นร่วมในกจิกรรมชองครอบครัว ชุมชน และสังคม 

(๔) ส่งเสริม ป้องกัน บำบดั แนฟสูมรรถภาพ สขุภาพชองประชาซน หรอืการบรกิารอืน่  ๆ
ทางดา้นกจิกรรมบำบดั เพือ่สขุภาพทีดี่ของประซาซน 

๒.๒ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่บัผดิชอบ รว่มดำเนนิการวางแผนการทำงาบตามแผนงาน หรือโครงการ 

ของหนว่ยงานหรือสว่นราชการ หรือโครงการ:และแกไ้ขปญ้หาในการปฏบิตังิาน เพือ่ใหก้ารดำเนนิงาบเปน็ไป 
ตามเปา้หมายผลลมัฤทธิท้ีก่ำหนด

๒.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงาน เพือ่ใหเ้กดิความ 

ร่วมมือและผลสมัฤทธ้ิตามทีก่ำหนด
(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคล หนว่ยงาบหรือสว่นราชการ 

ทีเ่กีย่วชอ้ง เพือ่สร้างความเชา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามท,ีได้รับมอบหมาย 
๒.๔ ด้านการบริการ

ตำแหน่งท่ี ๑.๑๓.๓ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพัยาบาลราชพิพัฒน์)

(๑) สอน แบะนำ ใหค้าปรกึษา เบือ้งตน้ดา้นกจิกรรมบำบดัแก'ผูใ้ชบ้ริการ ครอบครัว ชุมชน 
เกีย่วกบัการสง่เสริม ป้องกัน ดแูลรักษา พินฟสูมรรถภาพ เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถดแูลตนเองไต้

(๒)ใหบ้ริการข้อมูลทางวิชาการจัดเก็บข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับด้านกิจกรรมบำปศ่แัพือ่^งบ้คลากร 
ของสว่นราชการ เอกซบ ประซาซนทัว่ไปไต้ทราบขอ้มูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโ?
และประกอบการพจิารณากำหนดนโยบาย แผนงานตา่ง  ๆ ชองหน่วยงาน



- ๗๘ -
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวุฒอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัปริญญาตรหีรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทย่ีบไดในระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิากายภาพบำบดั 

ทางกจิกรรมบำบดั และไดรั้บใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขากจิกรรมบำบดั
๒. ไดร้บัปริญญาโทหรือคณุวุฒอิยา่งอืบ่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขา^ศรขริ?ฯพบาับดั 

ทางกจิกรรมบำบดั และได้รับใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ0'ฬ ค



- ๗๙ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อตัรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดขอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานตา้นวชิาชพีรงัสกีารแพทย ์ ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บั 
มอบหมาย่

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง ๆดงัน ี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏบิตังิานดว้นรังสกีารแพทยข์ัน้พืน้ฐานในการตรวจวินจิฉยั หรอืการรกัษาทางรงัสวีทิยา 
และตรวจสอบคณุภาพของงานตามมาตรฐานวชิาชพีรงัสเีทคนคิ เพือ่ใหผู้ร้บับริการไดร้บัการตรวจรกัษาที ่
ถกูตอ้งเหมาะสม

(๒) ชว่ยปฏบิตังิาน จดัระบบบรหิารงานดา้นเทคนคิและเครือ่งมอืดา้นไดตา้นหนึง่ทางรังส ี
วินจิฉัย รงัสรัีกษา และเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ ตามบทบาทรงัสเีทคนคิ เพือ่พฒันุางานดา้นรงัสกีารแพทยแ์ละ 
สาธารณสุข

(๓) ชว่ยปฏบิตังิาน ปรบัปรงุและพฒันาเทคนคิการตรวจวนิจิฉยั และการรกัษาทางดา้นใด 
ด้านหนึง่ทางรังสวิีนจิฉัย รงัสรัีกษา และเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ เพือ่ใช้เบ็)นข้อมูลสำหรับการพฒันางานด้านรังส ี
การแพทย์ใหม้ปีระสทิธิภาพ เหมาะสมกบัผูร้บับรกิาร ’

(๔) ดำเนนิการดา้นเทคนคิในการปอ้งกนัอนัตรายจากรงัส ี และการกำจดักากกม้มนัตรงัสํ ่
เพือ่ใหผู้ร้บับรกิารมคีวามปลอดภยัจากรงัสี

(๔) รว่มศกึษาวเิคราะหด์ำเนนิการจดัทำอปุกรณร์ว่มประกอบการถา่ยภาพ และฉายรังสีในงาน 
ต้านใดด้านหนึง่ทางรังสวิีนจิฉยั รังสีรักษา และเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการวางแผนพฒันา 
งานดา้นรงัสกีารแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธึท๋ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประลานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงาบ หรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลลมัฤทธิต๋ามทีก่ำหนด

ทีเ่กีย่วชอ้ง

๑.๑๔  ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ ๑.๑๔.๑ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

(กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลกลาง)

(๒) ข้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก'บุคคลหรือ'หใณ์ย^าน าหเอสวน้เจชการ
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอใ



- ๘๐ -
๒;๔ ด้านการบริการ

(๑ )ใหข้อ้มลูเซงิวชิาการเบือ้งตน้ แกผู้่ปว่ย และผู้สนใจ ตลอดจนเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การใชแ้ละการปอ้งกนัอนัตรายจากรงัส ี เพือ่ความปลอดภยัแกต่วัผูป้ว่ยเอง และเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิต้งิาน

(๒) จดัเกบ็ขอ้มลูและใหบ้รกิารขอ้มลูเบือ้งตน้แกผู่ป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการบรกิารทางรงัสกีารแพทย ์
เพือ่ความปลอดภยัสงูสดุของผูป้ว่ย

(๓) ส่งเสริม หรอืประขาสมัพนัธใิหบ้คุลากรทางรงัสกีารแพทยน์า่มาตรฐานวขิาชพีรงัสเีทคนคิ 
ไปใช้ในการปฏบัิติงาน เพือ่ใหป้ระชาซนไดรั้บบรกิารทางรังสกีารแพทยอ์ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสมและเกดิความ
ปลอดภยัสงูสดุตอ่ชวิีตของผูรั้บบริการ
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑ .ได้รับปริญญาตรืหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนทีเ่ทยีบได้ในระดับเดียวกนัในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางรังสเีทคนคิ และได้รับใบอนญุาตเปบ้ผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขารังสเีทคนคิ
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิ; 

ทางรังสเีทคนคิ และได้รับใบอนญุาตเปน้ผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขารังสเีทคนคิ



”  ^  ( ร ิ)  “

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๒ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นวชิาชพีรงัสกีารแพทย ์ ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บั 
มอบหมาย

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังน้ี 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏบิตังิานดา้นรงัสกีารแพทยข์ัน้พืน้ฐานในการตรวจวินจิฉยั หรอืการรกัษาทางรงัสวีทิยา 
และตรวจสอบคณุภาพของงานตามมาตรฐานวชิาชพีรงัสเีทคนคิ เพือ่ใหผู้รั้บบริการไดรั้บการตรวจรักษาที ่
ถกูตอ้งเหมาะสม

(๒) ชว่ยปฏบิตังิาน จดัระบบบรหิารงานดา้นเทคนคิและเครือ่งมอืดา้นใดดา้นหนีง่ทางรงัส ี
วินจิฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรน์วิเคสยีร ์ ตามบทบาทรังสเีทคนคิ เพือ่พฒันางานดา้นรงัสกีารแพทยแ์ละ 
สาธารณสุข

(๓) ชว่ยปฏบิตังิาน ปรบัปรุงและพฒันาเทคนคิการตรวจวนิจิฉยั และการรกัษาทางดา้นใด 
ด้านหนึง่ทางรังสวิีนจิฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ เพือ่ใชเ้นนิขอ้มลูสำหรับการพฒันางานดา้นรังส ี
การแพทยใ์หม้ปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบัผูร้บับรกิาร

(๔) ดำเนนิการดา้นเทคนคิในการนอิงกนัอนัตรายจากรงัส ี และการกำจดักากกมัมนัตรังส ี
เพือ่ใหผู้ร้บับริการมคีวามปลอดภยัจากรังสี

(๔) รว่มศกึษาวเิคราะหด์ำเนนิการจดัทำอปุกรณร์ว่มประกอบการถา่ยภาพ และฉายรังสีในงาน 
ดา้นใดด้านหนึง่ทางรังสวิีนจิฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ เพือ่ใชเ้นนิขอ้มลูในการวางแผนพฒันา 
งานดา้นรงัสกีารแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราขการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเนนิไปตามเนาิหมายและผลสมัฤทธิท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาบ

(๑) ประสาบการทำงานร่วมกนัทัง้ภายในและภายบอกทมีงาน หรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืและผลสมัฤทธิต้ามทีก่ำหนด

ทีเ่กีย่วชอ้ง

ตำแหน่งที่ ๑.®๔.๒ ตำแหน่งนัก่รังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน)

(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน^ห้รือสวนราซก
เพ่ือสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาบตามท่ีได้รับมอบหมา



- ๘๒ -
๒.๔ ด้านการบริการ

(๑) ใหข้อ้มลูเซงิวชิาการเบือ้งตน้ แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การใชแ้ละการปอ้งกนัอนัตรายจากรงัส ี เพือ่ความปลอดภยัแก'ตวัผูป้ว่ยเอง และเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิต้งิาบ

(๖) จดัเกบ็ขอ้มลูและใหบ้รกิารขอ้มลูเบือ้งตน้แกผู่ป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการบรกิารทางรงัสกีารแพทย ์
เพือ่ความปลอดภยัสงูสดุของผูป้ว่ย

(๓) ส่งเสริม หรอืประขาสม้พนัธใํหบ้คุลากรทางรงัสกีารแพทยน์ำมาตรฐานวขิาชพีรงัสเีทคนคิ 
ไปใช้ในการปฏบัิติงาน เพือ่ใหป้ระซาซนไดร้บับริการทางรงัสกีารแพทย์อยา่งถกูตอ้ง เหมาะสมและเกดิความ 
ปลอดภยัสงูสดุตอ่ชวิีตชองผูรั้บบริการ
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนทีเ่ทยีบได้ในระดับเดียวกนัในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางรงัสเีทคนคิ และได้รับใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขารังสเีทคนคิ
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซ'ฑิท®1ศิาส๊ัต๊ัร^ไรแพทย 

ทางรงัสเีทคนคิ และได้รับใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขารังสเีทคนคิ



- ๘๓ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏนิตังิานระดับต้น ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นวชิาชพีรงัสกีารแพทย ์ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บั 
มอบหมาย

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังน้ี 
๒.® ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏบิตังิาบดา้นรงัสกีารแพทยช์ัน้พืน้ฐานในการตรวจวินจิฉยั หรอืการรกัษาทางรงัสวีทิยา 
และตรวจสอบคณุภาพของงาบตามมาตรฐานวชิาชพีรงัสเีทคนคิ เพือ่ใหผู้รั้บบริการไดรั้บการตรวจรักษาที ่
ถกูตอ้งเหมาะสม

(๒) ชว่ยปฏบิตังิาน จดัระบบบรหิารงานดา้นเทคนคิและเครือ่งมอืดา้นใดดา้นหนึง่ทางรงัส ี
วินิจฉัย รังสีรักษา และเวชคาสตรนิวิเคลยีร ์ตามบทบาทรงัสเีทคนคิ เพือ่พฒันางานดา้นรงัสกีารแพทยแ์ละ 
สาธารณสุข

(๓) ชว่ยปฏบิตังิาน ปรบัปรงุและพฒันาเทคนคิการตรวจวนิจิฉยั และการรกัษาทางดา้นใด 
ด้านหน่ึงทางรังสีวินิจฉัย รังสรัีกษา และเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ เพือ่ใชเ้ปนีขอ้มลูสำหรับการพฒันางานดา้นรังส ี
การแพทย์ใหม้ปีระสทิธิภาพ เหมาะสมกบัผูรั้บบริการ

(๔) ดำเนนิการดา้นเทคนคิในการปอ้งกนัอบัตรายจากรงัส ี และการกำจดักากกมัมนัตรงัส ี
เพือ่ใหผู้ร้บับริการมคีวามปลอดภยัจากรังสี

(๕) รว่มศกึษาวเิคราะหด์ำเนบิการจดัทำอปุกรณร์ว่มประกอบการถา่ยภาพ และฉายรัง้สใีนงาบ 
ดา้นใดด้านหนึง่ทางรังสวิีนจิฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการวางแผนพฒันา 
งานดา้นรงัสกีารแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาบชองหน่วยงาบ หรือส่วนราชการ 

หรอืโครงการเพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายและผลลมัฤทธิท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกบัทัง้ภายในและภายนอกทมีงาน หรือหน่วยงาบ หรือส่วนราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืและผลสมัฤทธ้ีตามทีก่ำหนด

ทีเ่กีย่วชอ้ง

ตำแหน่งที่ ๑.๑๔.๓ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคลหรือห' 
เพือ่สร้างความเชา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอ;

.าฃการ



- ๘๔ -
๒.๔ ด้านการบริการ

(๑) ใหข้อ้มลูเชงิวชิาการเบือ้งดน้ แก,ผู้ปว่ย และผู้สนใจ ตลอดจนุเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การใชแ้ละการปอ้งกนัอนัตรายจากรงัสเีพือ่ความปลอดภยัแกต่วัผูป้ว่ยเอง และเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน

- (๒) จดัเกบ็ขอ้มลูและใหบ้รกิารขอ้มลูเบือ้งดน้แก'ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการบรกิารทางรงัสกีารแพทย ์
เพือ่ความปลอดภยัสงูสดุซองผูป้ว่ย

(๓) ส่งเสริม หรอืประซาสม้พนัธใหบ้คุลากรทางรังสกีารแพทย์นำมาตรฐานวิชาชพีรังสเีทคนคิ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพือ่ใหป้ระซาซนไดร้บับริการทางรงัสกีารแพทย์อยา่งถกูตอ้ง เหมาะสมและเกดิความ 
ปลอดภยัสงูสดุตอ่ชวิีตซองผูรั้บบริการ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑ .ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนท่ีเ่ทยีบได้ในระดับเดียวกันในสาซาวิซาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางรงัสเีทคนคิ และได้รับใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขารังสเีทคนคิ
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ใบระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาวิ 

ทา่งรงัสเีทคนคิ และได้รับใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขารังสเีทคนคิ



- ๘๕: -

๑. จำนวนตำแหนง่วา่งคเงแรก 
จำนวน ๑ อตัรา 

๒. หนา้ทีค่วามรบัผดิฃอบหลกั
ปฏบิตังิาบในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาบ 

ปฏบิตังิานตา้นวชิาชพีรงัสกีารแพทย ์ ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บั

ตำแหน่งที่ ๑ . ๑๔.๔ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน)

มอบหมาย
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง ๆดงัน ี ้
๒.๑ ดา้นการปฏบิตักิาร

(๑) ปฏบิตังิานดา้นรงัสกีารแพทยข์ัน้พืน้ฐานในการตรวจวินจิฉยั หรอืการรกัษาทางรงัสวีทิยา 
และตรวจสอบคณุภาพของงานตามมาตรฐานวชิาชพีรงัสเีทคนคิ เพือ่ใหผู้รั้บบริการไดรั้บการตรวจรักษาที ่
ถกูตอ้งเหมาะสม

(๒) ชว่ยปฏบิตังิาน จดัระบบบรหิารงานดา้นเทคนคิและเครือ่งมอืดา้นใดดา้นหนึง่ทางรงัส ี
วินจิฉยั รังสีรักษา และเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ ตามบทบาทรงัสเีทคนคิ เพือ่พฒันางานดา้นรงัสกีารแพทยแ์ละ 
สาธารณสุข

(๓) ชว่ยปฏบิตังิาน ปรบัปรุงและพฒันาเทคนคิการตรวจวนิจิฉยั และการรกัษาทางดา้นใด 
ด้านหนึง่ทางรังสวิีนจิฉัย รังสรัีกษา และเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ เพือ่ใชเ้นนิขอ้มลูสำหรับการพฒันางานดา้นรังส ี
การแพทย์โหมี้ประสทิธิภาพ เหมาะสมกบัผูรั้บบริการ

(๔) ดำเนนิการดา้นเทคนคิใบการปอ้งกนัอนัตรายจากรงัส ี และการกำจดักากกมัมนัตรังส ี
เพือ่ใหผู้ร้บับริการมคีวามปลอดภยัจากรังสี

(๔) รว่มศกึษาวเิคราะหด์ำเนนิการจดัทำอปุกรณร์ว่มประกอบการถา่ยภาพ และฉายรังสีในงาน 
ดา้นใดด้านหนึง่ทางรังสวิีนจิฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ เพือ่ใชเ้นนิขอ้มลูในการวางแผนพฒันา 
งานดา้นรงัสกีารแพทยแ์ละสาธารณสขุ

๒.๒ ดา้นการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือส่วนราชการ

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเนนิไปตามเปา้หมายและผลลมัฤทธีท๋ีก่ำหนด 
๒.๓ ดา้นการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกบัทัง้ภายในและภายนอกทมีงาน หรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลลมัฤทธิต้ามทีก่ำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วย!
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบห



- ๘๖ -
๒.๔ ดา้นการบรกิาร

(๑) ใหข้อ้มลูเชงิวชิาการเบือ้งตน้ แก,ผู้หว้ย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหนา้ทีท่,ีเกีย่วขอ้งกบั 
การใชแ้ละการปอ้งกนัอนัตรายจากรงัส ี เพือ่ความปลอดภยัแก,ตวัผูห้ว้ยเอง และเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏหิต้งาน

(๒) จดัเกบ็ขอ้มลูและใหบ้รกิารขอ้มลูเบือ้งตน้แกผู่ห้ว้ยทีเ่ขา้รบัการบรกิารทางรงัสกีารแพทย ์
เพือ่ความปลอดภยัสงูสดุของผูห้ว้ย

(๓) ส่งเสริม หรือประซาสมัพนัธ์ใหบ้คุลากรทางรังสกีารแพทย์นำมาตรฐานวิชาชพีรังสเีทคนคิ 
ไปใช้ในการปฏบิติังาน เพือ่ใหป้ระซาซนไดร้บับริการทางรงัสกีารแพทย์อยา่งถกูตอ้ง เหมาะสมและเกดิความ 
ปลอดภยัสงูสดุตอ่ชวิีตของผูร้บับริการ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแห่น่ง

มคีณุวุฒอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑ .ได้รับ'ปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิย่างอนทีเ่ทยีบไต้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ่แพทย์ 

ทางรงัสเีทคนคิ และไดร้บัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโุรคศิลปะสาขารังสเีทคนคิ
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาว ปิ ีเหย้าศัา๊สต็ัร๊^เซแพทย ์

ทางรงัสเีทคนคิ และไดร้บัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขารังสเีทคนคิ



-๘ ๗ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อตัรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตงิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามา่รถทางวชิาการในการทางาน 

ปฏบิตังิานตา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอ่ืนตามทีใ่ดรัับ 
มอบหมาย

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตใินดา้นตา่ง  ๆ ดงันี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วเิคราะหด์ใัอย่างทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีใ่ชวิ้ธกีาร เคร่ืองมือ เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
หรอืปฏบิตักิารควบคมุการใชเ้ครือ่งมอืท'ีเกีย่วขอ้งกปัหว้ใจและปอดเทยีม โดยการประกนัคณุภาพใหเ้ปน็ไปตาม 
มาตรฐานสากล การบงัดบัใชก้ฎหมายดา้นสาธารณสขุ และเป็นช้อมูลในการป้องกัน วินจิฉยั รกัษา พยากรณ[รค 
สอบสวบและเฝ็าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ ดัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอปการพจิารณาทางอรรถคด ี เพือ่สนบัสนนุการคุ้มครองผู้’บริโภคและสขุภาพของ 
ประซาขน. ; .ไ  ■■1 ' . ' . '  ฯ - '

(๒) รว่มวจิยทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ใหไ้ตอ้งคความรู ้นวัตกรรม เทคโนโลยี. 
ผลติภณัฑท์างดา้นสขุภาพและวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์การประเมนิความเสีย่ง เตอืนภยัสขุภาพ การตัง้เกณฑ ์
หรอืปรบัเปลีย่นคา่มาตรฐานตา่ง  ๆ ของประเทศ และการปอ้งกัน วนิจิฉยั รกัษา พยากรณโ์รค สอบสวนโรค 
เพือ่ความปลอดภยัในชวิีตและสนบัสบนุสขุภาวะของประซาซน

(๓) รว่มดำเนนิการประกนัคณุภาพหอ้งปฏบิตการทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ โดยพฒันา 
ประเมนิคณุภาพการตรวจวเิคราะห ์ และรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสบุน 
คุ้มครองสขุภาวะของประซาชน

(๔) ศกึษาคน้ควา้ทดลองการใชส้ารตา่ง ๆความไวตอ่สารปฏชิวีนะผล่กระทบขา้งเคยีงจาก 
'การใชย้าโดยอาศยัสตัวท์ดลองและการเพาะเชือ้ เพือ่ใหมื้ช้อฺมูลใ่นการปอ้งกนัรักษาโรค . บ ั

(๕) ศกึษา คน้คว้าเทคโนโลยดีา้นเวซศาสตร์ธนาคารเลอืด เพือ่พฒันาและปรับปรงุงานตา้น 
เวซศาสตรธ์นาคารเลอืดใหม้มีาตรฐานสามารถบรกิารผูป้ว่ยไตอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทีางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธิท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงานหรอืสว่นราซการ 
เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืและผลสมัฤทธตามทีก่ำหนด,

(๒) .ชีแ้จงแล'ะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยหร์ัอ๊สวน5 
ราชการทีเ่กีย่วชอ้ง เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามท'ีไดร้พั

๑.๑๕  ตำแหน่งนกวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ ๑.๑๕.๑ ตำแหน่งนกวิทยาศาสตร์การแพทย์น่ฏิบัติการ

(กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลสิรินธร)



-  ~

๒.๔ ดานการบริการ
(๑) สนบัสนนุการกา่ยทอํดความรูท้างวชิาการหรอืเทคโนโลยแีกบ่คุคลภายในหนว่ยงานหรอื

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 
๓. คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑ .ไดร้บัปริญญาตรีหรือคณุวุฒอิย่างอ่ืนทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนัในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์หรอืทางพยาธวิทิยากายวภิาค หรือทางชีวเวชศาสตร์ หรอืสาขาวิชาเทคนคิการแพทย์

สว่นราชการ
(๒) ใหบ้ริการทางวชิาการ เข่น การจดัทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสือ่เผยแพรในรูปแบบต่าง  ๆ

เนนิต้น เพือ่การเรยีนรูแ้ละความเขา้ใจในระดบัตา่ง  ๆในดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
(๓) รว่มปฏบิตักิารในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและองคก์ร เพือ่ใหเ้นนิบคุลากรทีม่คีวาม 

ชำนาญและปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
(๔) นเิทศงานดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือดา้นอืน่ใหแ้กผู่เ้กีย่วขอ้ง เพือ่ให้สามารถปฏิบัติงาน

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซ 
ทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์หรอืทางพยาธวิทิยากายวภิาค ห่รือทางชีวเวชศาสตร์ หรือสา



- ๘๙ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อตัรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตังิานอ่ืนตามทีไ่ดัรับ 
มอบหมาย

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดงันี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วิเคราะหต์วัอย่างทางการแพทย์และสาธารณสขุทีใ่ชว้ธิกืาร เคร่ืองมือ เทคโนโลยีพ้ืนฐ่าน 
หรอืปฏปิตกิารควบคมุการใชเ้ครือ่งมอีทีเ่กีย่วชอ้งกบัหวัใจและปอดเทยีม โดยการประกนัคณุภาพใหเ้ปน็ไปตาม 
มาตรฐานสากล การบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นสาธารณสขุ และเป็นข้อมูลในการป้องกัน วินจิฉยั รักษา พยากรณโ์ร่ค 
สอบสวนและเฝ็าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพจิารณาทางอรรถคด ี เพือ่สนบัสนนุการคุ้มครองผู้บริโภคและสขุภาพของ ' 
ประขาซน

(๒) รว่มวจิยัทางตา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ใหโ้ตอ้งคค์วามรู้ บวัตกรรม เทคโนโลยี 
ผลติภณัฑท์างดา้นสขุภาพและวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ การประเมนิความเสีย่ง เตอืนภยัสขุภาพ การตัง้เกณฑ ์
หรอืปรบัเปลีย่นคา่มาตรฐานตา่ง  ๆ ของประเทศ และการปอ้งกนั วินจิฉยั รกัษา พยากรณโ์รค สอบสวนโรค 
เพือ่ความปลอดภยัในชวิีตและสนบัสนนุสขุภาวะของประขาขน

(๓) รว่มดำเนนิการประกนัคณุภาพหอ้งปฏปิตกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ โดยพฒันา 
ประเมนิคณุภาพการตรวจวเิคราะห ์ และรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสบุน 
คุม้ครองสขุภาวะของประซา่ขน

(๔) ศกึษา ค้นคว้า ทดลองการใชส้ารตา่ง  ๆ ความไวตอ่สารปฏิชวีนะ ผลกระทบขา้งเคยีงจาก 
การใชย้าโดยอาศยัสตัวท์ดลองและการเพาะเซอ่ เพือ่ใหมี้ข้อมูลในการปอ้งกันรักษาโรค

(๔) ศกึษา คน้คว้าเทคโนโลยตีา้นเวขศาสตรธ์นาคารเลอืด เพือ่พฒันาและปรับปรงุงานดา้น 
เวซศ่าสตรธ์นาคารเลอืดใหม้มีาตรฐานสามารถบรกิารผูป้วยไตอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดซ่อบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราซ่การ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธีท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงานหรอืสว่นราขการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลลมัฤทธึต๋ามทีก่ำหนด

(๒) ซแ่จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจจรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงา^สื̂ จนิรัวซ์ก่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงาบตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

ตำแหน่งที่ ๑.๑๕.๒ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานธนาคารเลือด กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลสิรินธร)



- ๙๐ -
๒.๔ ดา้นการบรกิาร

(๑) สนบั-สนนุการถา่ยทอดความรทูางวชิาการหรอืเทคโนโลยแีก'บคุคลภายในหนว่ยงานหรอื
สว่นราชการ

(๒) ใหบ้ริการทางวชิาการ เซ่น การจดัทำเอกสาร ตำรา คู,มือ เอกสารสือ่เผยแพรในรูปแบบต่าง  ๆ
เป็นต้น เพือ่การเรยีนรูแ้ละความเขา้ใจในระดบัตา่ง  ๆ ในดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

(๓) รว่มปฏบิตักิารในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและองคก์ร เพือ่ใหเ้ปน็บคุลากรทีม่คืวาม 
ชำนาญและปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

(๔).นเิทศงานดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือดา้นอืน่ใหแ้กผู่เ้กีย่วขอ้ง เพือ่ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 
๓ .  คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดรั้บปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนทีเ่ทยีบได้ในระดับเดียวกบั ในสาขาวิชาเทคนเิ 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาเใ'



- ๙๑ -
๑ .๑ ๖  ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่ ๑.๑๖.® ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลกลาง)

๑. จำนวนตำแหนง่วา่งครัง้แรก 
จำนวน ๑ อตัรา 

๒. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกั
ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นเทคนคิการแพทย ์ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดงันี ้
๒.๑ ดา้นการปฏบิตักิาร

(๑) ปฏบิตังิานตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารขัน้พืน้ฐาน ควบคมุระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
งานเทคนคิการแพทย ์ เพือ่ใหผู้ร้บับริการไดร้บัผลการตรวจวเิคราะหท์ีถ่กูตอ้ง แม่นยำ และทนัเวลา

(๒) รวบรวมข้อมลูทางวิชาการเบือ้งด้นด้านเทคนคิการแพทย์ทีไ่มยุ่่งยากซบัชอ้นเพือ่ประกอบการ 
วางแผนหรอืการจดัทำรายงานทางวชิาการ เพือ่พฒันางานดา้นเทคนคิการแพทย ์ และสาธารณสขุ

(๓) ตดิตามประเมนิผลและสรุปการศึกษา วเิคราะห ์ และวิจยั ดา้นเทคนคิการแพทย ์ เพ่ือให้บรรลุ 
วัตถปุระสงคข์องแผนงานโครงการทีรั่บผิดชอบ

(๔) ศกึษา วเิคราะห ์วิจยัสำรวจขอ้มลูทางวิชาการเบือ้งตบ้ทีไ่มซ่บัซอ้น เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการ 
วางแผนพฒันางานดา้นเทคนคิการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

๒.๒ ดา้นการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายและผลลมัฤทธีท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ดา้นการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงาน หรือส่วนราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลลมัฤทธีต้ามทีก่ำหนด

(๒) ชีแ้จง และใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก,บุคคลหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ดา้นการบรกิาร
(๑) เผยแพรค่วามรูเ้ก ีย่วกบังานการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร ผูป้วย ญา่ต ิ

และประซาซนท่ัวไป เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร
(๒) สอน แนะนำ การปฏบิตังิาน แกบ่คุลากรดา้นสาธารณสขุ,และนกัศกึษา เพือ่ใหม้คีวามรู ้

ความสามารถและทกัษะทีจ่ำเปน็ในการปฏบิตังิานทางหอ้งปฏบิตักิารและแกไ้ขปญ้ห่าอยา่งมปีระสทิธภิาพ
(๓) ใหบ้ริการขอ้มลู แก'ผู้'ท่ีเก่ียว1ข้อง ในเรอืงทีเ่กีย่วกบังานในความรบัผดิซอ 

ขอ้มลูและความรูต้า่ง  ๆ ทีเ่ปน็ประโยชน ์สอดคล้องและสนบัสบนุภารกจิของหนว่ยงานห'



- ๙๒ -
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนีง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกบั ่ในสาซาวชิาเทคนคิการแพทย ์

และไดร้นัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาเทคนคิการแพทย ์ หรอืไดร้บัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบ
วชิาชพีเทคนคิการแพทยข์องสภาเทคนคิการแพทย์

๒. ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวฒุอิยา่งอืบ่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขา1วชิาเทคน&ิภารแพทย ์
และไดร้บัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาเทคนคิการแพทย ์ หรือได้รับใบ^
วชิาชพีเทคนคิการแพทยช์องสภาเทคนคิการแพทย์

น ุ^ V จ ^
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิาบในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นเทคนคิการแพทย ์ ภายใตก้ารกำกบั แบะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังน้ี 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏบิตังิานตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารขัน้พืน้ฐาน ควบคมุระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
งาบเทคนคิการแพทย ์ เพือ่ใหผู้ร้บับริการไดร้บัผลการตรวจวิเคราะหท์ีถ่กูตอ้ง ■ แม่นยำ และทนัเวลา

(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบือ้งต้นด้านเทคนคิการแพทย์ทีไ่มยุ่่งยากซบัชอ้นเพือ่ประกอบการ 
วางแผนหรอืการจดัทำรายงานทางวชิาการ เพือ่พฒันางาบดา้นเทคนคิการแพทย ์ และสาธารณสุข

.(๓) ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วเิคราะห ์ และวิจัย ดา้นเทคนคิการแพทย ์ เพ่ือให้บรรลุ 
วัตถุประสงคช์องแผนงานโครงการทีรั่บผิดชอบ

(๔) ศกึษา วเิคราะห ์วิจัยสำรวจขอ้มูลทางวิชาการเบือ้งต้นทีไ่ม'ซบัช้อน เพือ่ใช้เป็นข้อมูลโนการ. 
วางแผนพฒันางานดา้นเทคนคิการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

๒.๒ ด้านการวางแผน.
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาบของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายและผลสมฤทธึท๋ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงาบหรอืหนว่ยงาน หรือสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืและผลสมัฤฑซิต้ามทีก่ำหนด

(๒) ชีแ้จง และใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคลหรือหน่วยงาบหรือส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วชอ้ง เพือ่สร้างความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืใบการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบังานการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร ผูป้ว่ย ญาต ิ

และประชาชนท่ัวไป เพือ่ใหม้คีวามเชา้ใจในการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร
(๒) สอน แนะนำ การปฏบิตังิาบ แก'บคุลากรดา้นสาธารณสขุและนก้ศกึษา เพือ่'ใหม้คีวามรู ้

ความสามารถและทกัษะทีจ่ำเปน็ในการปฏบิตังิานทางหอ้งปฏบิตักิารและแก!ฃปญีหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(๓) ใหบ้ริการขอ้มูล 

ขอ้มลูและความรูต้า่ง  ๆ ท่ีเป็นประโ?

ตำแหน่งที่ ๑.๑๖.๒ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานธนาคารเลือด กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โร่งพยาบาลตากสิน)

แกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง ในเร่ืองทีเ่กีย่วกบังาบในความรับผิดซอบ;ุ*เฬฮโหเด! 
ซบ สอดคล้องและสนบัสบนุภารกจิของหนว่ยงานฟเทีส่ว^รวัช?ทร๊*



- ๙๔ -
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปบี้
๑. ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาเทคนคิการแพทย ์

และไดร้บัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาเทคนคิการแพทย ์ หรอืไดร้บัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบ 
วชิาชพีเทคนคิการแพทยข์องสภาเทคนคิการแพทย์

๒. ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ใน;
และไดร้บัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาเทคนคิการแพทย ์ หรือได้รัใ
วชิาชพีเทคนคิการแพทยข์องสภาเทคนคิการแพทย์



- ๙ ๕  -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๕ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานโนฐานะผู้ปฏบิตังิานระดับตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นพยาบาลวชิาชพี ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังน้ี 
๒.® ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏบิตักิารพยาบาลขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานวชิาชพี ในการใหก้ารพยาบาลแกผู่!้ซบัรกิาร 
เพือ่ใหไ้ดร้บัการดแูลทีถ่กูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั

(๒) คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพวิเคราะห์ปัญหาวินิจลัยปัญหาภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นติวิทิยาศาสตรก์ารพยาบาลไตอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมทนัสถานการณแ์ละทนัเวลา

(๓) บันทึก รวบร่วม ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการพยาบาลเบือ้งตน้ เพือ่พฒันาการดแูลผูป้วย 
ใหเ้กดิความปลอดภยั สุขสบาย และมีประสทิธิภาพ

(๔) ส่งเสริม .ป้องกับ ดแูลรกัษา พ้ืน'ฟูสุขภาพ'ประชา'ซน หรอืการบริการอืน่  ๆ ทางดา้นสขุภาพ 
เพือ่สขุภาพทีดี่ของประซาซบ

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรัฃผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายผลสมัฤทธิท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมึงาน หรือหน่วยงานหรือส่วน'ราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธีต้ามทีก่ำหนด

(๒)ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ข้อเทจ็จรงิ แก่บุคคล หรือหนว่ยงานหรือส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สร้างความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืใบการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ใหค้ำปรึกษาเบือ้งตน้แก'ผูใ้ชบ้รกิารและครอบครวั ชุมชน เกีย่วกบัการสง่เสริม 

ป้องกับ ดแูลรักษา พ้ืนฟูสภาพ เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถดแูลตนเองได้
(๒) ใหบ้รกิารขอ้มลูทางวชิาการ จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการพยาบาล เพือ่ให้ประซาขน 

ไดท้ราบขอ้มลูและความรู้ตา่ง  ๆ ที,เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจชองหน่วยงาบหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตา่ง  ๆ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัปรญิญาตรหิรอืคณุวฒุ อิยา่งอ ืบ่ท ีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกบั ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

และไดรั้บใบอนญุาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลขัน้หนึง่ หรอืการ’พยาบาลและการผดงุครรภเ์^
๒. ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกบั ในสาขาวชิีา้พย'ใบาัลศว? 

และไดรั้บใบอนญุาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลขัน้หนึง่ หรอืการพยาบาลและการผดงุ?

๑.๑๗  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ;
ตำแหน่งที่ ๑.๑๗.๑ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน)



- ๙๖ -
ตำแหน่งท่ี ๑.๑๗.๒ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

(ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 

จำนวน ๕  อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดับต้น ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 
ปฏบิตังิานดา้นพยาบาลวชิาชพี ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตังิานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดงันี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏบิตักิารพยาบาลชัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานวชิาชพี ในการใหก้ารพยาบาลแก1ผู้ใชบ้ริการ 
เพือ่ใหไ้ดร้บัการดแูลทีถ่กูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั

(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปีญหาวินิจฉัยป้ญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นติวิทิยาศาสตร ์ การพยาบาล ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมทนัสถานการณแ์ละทนัเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการพยาบาลเบือ้งดน้ เพือ่พฒันาการดแูลผูป้ว่ย 
ใหเ้กดิความปลอดภยั สุขสบาย และมปีระสทิธิภาพ

(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดแูลรักษา ทนัฟสูขุภาพประชาชน หรอืการบริการอืน่  ๆ ทางดา้นสขุภาพ 
เพือ่สุขภาพท่ีดีฃองประซาซน

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายผลสมัฤทธิท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสาบงาน

(๑) ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมึงาน หรือหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธิต๋ามทีก่ำหนด

(๒)ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ข้อเทจ็จรงิ แก,บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพีอ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงาบตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) สอน่ แนะนำ ใหค้ำปรึกษาเบือ้งตน้แกผู่ใ้ขบ้รกิารและครอบครวั ชุมชน เกีย่วกบัการสง่เสริม 

ป้องกัน ดแูลรกัษา ทนัฟสูภาพ เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถดแูลตนเองได้
(๒) ใหบ้รกิารขอ้มลูทางวชิาการ จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการพยาบาล เพือ่ให้ประชาชน 

ไดท้ราบขอ้มลูและความรู้ตา่ง  ๆ ที'เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใซประกอบการพจิารณากำหนดนโยบายแผนงาบ หลักเกณฑ์ มาตรการตา่ง  ๆ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวฒุ อิยา่งอืน่ท ีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในลาชาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

และไดรั้นใบอนญุาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลชัน้หนึง่ หรอืการพยาบาลและการผดงุครรภช์ัน้หนึง่ 
๒. ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกใั 

และไดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลชัน้หนึง่ หรอืการพยาบาลและ
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ตำแหนง่ที ่ ๑.๑๗.๓ ตำแหนง่พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร 

(กลุม่งานเวชศาสตรช์มุชนและเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุ กลุม่ภารกจิดา้น'บรกิาร'ปฐมภมู ิ
โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกดึ ๋ ชุติบฺธโร อทุศิ);

๑. จำนวนตำแหนง่วา่งครัง้แรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลก
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิาบดา้นพยาบาลวชิาชพี ภายใตก้ารกำกบั แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบติังานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังบี้
๒.๑ ดา้นการปฏบิตักิาร

(๑) ปฏบิตักิารพยาบาลฃนัพนืฐานตามมาตรฐานวชิาชพี ในการใหก้ารพยาบาลแกผู่!้ชบ้รกิาร. 
เพือ่ใหไ้ดร้บัการดแูลทีถ่กูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั

(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพวิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นติวิทิยาศาสตร ์ การพยาบาล ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมทนัสถานการณแ์ละทนัเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการพยาบาลเบือ้งตน้ เพือ่พฒันาการดแูลผูป้ว่ย 
ใหเ้กดิความปลอดภยั สขุสบายและมปีระสทิธภิาพ

(๔ )ส่งเสริม ปอ้งกบัดแูลรกัษาพนิฬสูขุภาพประซาซบ หรอืการบรกิารอืน่ๆ ทางดา้นสขุภาพ. 
เพือ่สขุภาพทีดี่ฃองประซาซน .

๒.๒ ดา้นการวางแผน . .
วางแผนการทำงานที,รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานซองหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายผลสมัฤทธิท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ดา้นคาิรประสานงาน

■ (๑) ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมึงาบ หรือหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธิต้ามทีก่ำหนด

(๒)ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ข้อเทจ็จรงิ แก'บุคคล หรือหน่วยงาบหรือส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สร้างความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืใบการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ดา้นการบรกิาร
(๑) สอน แนะน่า ใหค้าปรึกษาเบือ้งดน้แกผู่ใ้ชบ้รกิารและครอบครวั ชุมชน เกีย่วกบัการสง่เสริม 

ป้องกัน ดแูลรักษา พนิฟูสภาพ เพือ่ใหป้ระซาซนสามารถดแูลตบเองได้
(๒) ใหบ้รกิารขอ้มลูทางวชิาการ จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการพยาบาล เพือ่ให้ประชาชน 

ไดท้ราบขอ้มลูและความรู้ตา่ง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ ์มาตรการตา่ง  ๆ
๓. คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปบี้
๑. ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวฒุ อิยา่งอ ืน่ท ีเ่ทยีบไดใ้บระดบัเดยีวกนั ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

และไดรั้บใบอนญุาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลชัน้หนึง่ หรอืการพยาบาลและการผดงุครรภช์ัน้หนึ่̂
๒. ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวฒุอิยา่งอนืทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวิซวท!ี

และไดรั้บใบอนญุาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลชัน้หนึง่ หรอืการพยาบาลและการผดงุครเภซัใ้*
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 
จำนวน ๑ อัตรา- 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดับต้น ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นพยาบาลวชิาชพี ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบติังานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังน้ี 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏบิตักิารพยาบาลชัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานวชิาชพี ในการใหก้ารพยาบาลแกผู่ใ้ชบ้รกิาร 
เพือ่ใหไ้ดร้บัการดแูลทีถ่กูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั

(๒)คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปีญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นติวิทิยาศาสตร ์ การพยาบาล ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมทนัสถานการณแ์ละทนัเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการพยาบาลเบือ้งตน้ เพือ่พฒันาการดแูลผูป้วย 
ใหเ้กดิความปลอดภยั สุขสบาย และมปีระสทิธิภาพ

(๔) ส่งเสริม ป้องกับ ดแูลรกัษา พืน้ฟสูขุภาพประขาขน หรอืการบริการอืน่  ๆ ทางดา้นสขุภาพ 
เพือ่สขุภาพทีดี่ฃองประขาซน

๒.๒ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ รืวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปนีไปตามเปา้หมายผลสมัฤทธีท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑)'ประสานการทำงานร่วมกนัทัง้,กายในและภายนอกทมึงาน หรอืหนว่ยงานหรือสว่นราขการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลฺสมัฤทธึต๋ามทีก่ำหนด

(๒)ขีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก,บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สร้างความ■ เข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งที่ ๑ ,๑๗.๔ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีคักดึ๋ ขุตินฺธโร อุทิศ)

๒.๔ ดา้นการบรกิาร
(๑) สอบ แนะนำ ใหค้ำปรกึษาเบือ้งตน้แกผู่ใ้ชบ้รกิารและครอบครวั ขุมขน เกีย่วกบัการสง่เสริม 

ป้องกัน ดแูลรักษา่ พืน้ฟสูภาพ เพือ่ใหป้ระซาซนสามารถดแูลตนเองได้
(๒) ใหบ้รกิารขอ้มลูทางวชิาการ จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการพยาบาล เพือ่ใหป้ระชาขน 

ไดท้ราบขอ้มลูและความรูต้า่ง  ๆ ท่ีเปีบประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพจิารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการตา่ง ๆ
๓ .  คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่

'มคีณุวฒุอิยา่งใดอยางหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัปรญิญาตร่หืรอืคณุวฒุ อิยา่งอ ืบ่ท ีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวิซาพยาบาลศาสตร์ 

และไดรั้บใบอนญุาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลชัน้หนึง่ หรอืการพยาบาลและการผดงุครรภช์ัน้ห!
๒. ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวฒุอิยา่งอืบ่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาว]ิ

และไดรั้บใบอนญุาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลชัน้หนึง่ หรอืการพยาบาลและการผดงุคใ
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อตัรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบัิตงิานในฐานะผู้ปฏบัิตงิานระดับด้น. ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานดา้นพยาบาลวชิาชพี ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.® ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏบิตักิารพยาบาลขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานวชิาชพี ในการใหก้ารพยาบาลแกผู่ใ้ชบ้รกิาร 
เพือ่ให!้ดร้บัการดแูลทีถ่กูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั

(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปีญหา วินิจฉัยป้ญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นติวิทิยาศาสตร ์ การพยาบาล ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมทนัสถานการณแ์ละทนัเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศกึษาวเิคราะหช์อ้มลูดา้นการพยาบาลเบือ้งตน้ เพือ่พฒันาการดแูลผูป้ว่ย 
ใหเ้กดิความปลอดภยั สุขสบาย และมีประสทิธิภาพ

(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดแูลรกัษา แนฟสูขุภาพประซาซน หรอืการบริการอืน่  ๆ ทางดา้นสขุภาพ 
เพือ่สขุภาพทีด่ขีองประชาชน

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดาเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายผลสม้ฤทธีท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมึงาน หรอืหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสม้ฤทธีต้ามทีก่ำหนด

(๒)ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สร้างความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

ตำแหน่งที่ ๑.๑๗.๕ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมึ๋)

๒.๔ ดา้นการบรกิาร
(๑) สอน แนะนำ ใหค้ำปรึกษาเบือ้งตน้แก'ผูใ้ขบ้รกิารและครอบครวั ชุมชน เกีย่วกปัการสง่เสริม 

ป้องกัน ดแูลรกัษา พ้ืนฟูสภาพ เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถดแูลตนเองได้
(๒) ใหบ้รกิารขอ้มลูทางวชิาการ จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการพยาบาล เพือ่ให้ประชาชน 

ไดท้ราบขอ้มลูและความรูต้า่ง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนนภารกิจชองหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการตา่ง  ๆ
๓. คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคุณ่วฒุ อิยา่งอ ืน่ท ีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

และได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชพีกา.รพยาบาลข้ันหนึง่ หรอืการพยาบาลและการผดงุครรภข์ั!้,
๒. ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวฒุอิยา่งอืบ่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาสซืาง 

และไดร้ชัใบอนญุาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลขัน้หนึง่ หรอืการ,พยาบาลและการผดุ^ครรุภ์เแ̂ นเ

๙ V  ^



- ๑๐๐ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างคเงแรก 
จำนวน ๑ อตัรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตงิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 

ปฏบิตังิานตา้นพยาบาลวชิาชพี ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตังิานอ่ืนตามทีไ่ต้รับมอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินตา้นตา่ง  ๆ ดังน้ี 
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏบิตักิารพยาบาลขนพืน้ฐานตามมาตรฐานวชิาชพี ในการใหก้ารพยาบาลแกผู่ใ้ชบ้รกิาร 
เพือ่ใหไ้ตร้บัการดแูลทีถ่กูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั

(๒) ดัดครอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ป้ญหา วินิจฉัยป้ญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นติวิทิยาศาสตร ์การพยาบาล ไตอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมทนัสถานการณแ์ละทน้เวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูตา้นการพยาบาลเบือ้งตน้ เพือ่พฒันาการดแูลผูป้ว่ย 
ใหเ้กดิความปลอดภยั สขุสบาย แสะมีประสิทธิภาพ

(๔) สง่เสริม ป้องกัน ดแูลรกัษา ท๋ึเนฟูสุขภาพประซาซน หรอืการบริการอืน่  ๆ ทางตา้นสขุภาพ 
เพือ่สขุภาพทีด่ขีองประขาขน

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายผลสมัฤทธีท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑). ประสานการทำงานรว่ม่กนัทัง้ภายในและภายนอกทมึงาน หรือหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลลมัฤทธิต้ามทีก่ำหนด

(๒)ขีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่'บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราขการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย 

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ใหค้ำปรกึษาเบือ้งตน้แกผู่ใ้ชบ้รกิารและครอบครวั ชุมซน เกีย่วกบัการสง่เสริม 

ป้องกัน ดแูลรกัษา พ้ืเนฟูสภาพ เพือ่ใหป้ระซาซนสามารถดแูลตนเองไต้
(๒) ใหบ้รกิารขอ้มลูทางวชิาการ จดัเกบ็ขอ้ม่ลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการพยาบาล เพ่ือให้ประซาซน 

ไตท้ราบขอ้มลูและความรู้ตา่ง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจซองหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพจิารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ ์มาตรการตา่ง  ๆ
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑ .  ไตร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุ วฒุ อิยา่งอ ืน่ท ีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวิซาพยาบาลศาสตร์ 

และไตร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลชัน้หนึง่ หรอืการพยาบาลและการผดงุครรภช์ัน้หนึง่ 
๒. ไตร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระ 

และไตรั้บใบอนญุาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลชัน้หนึง่ หรือการพ!

ตำแหน่งที่ ๑ .๑๗ .๖ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(กล่มงานการพยาบาลปฐมภูมิ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)



“ (5)0(5) “
ตำแห่น่งที่ ๑.๑๗.๗ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 

จำนวน ๒ อตัรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทำงาน 
ปฏบิตังิานดา้นพยาบาลวชิาชพี ภายใตก้ารกำกบั แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัใินดา้นตา่ง  ๆ ดังนี ้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏบิตักิารพยาบาลขัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานวชิาชพี ในการใหก้ารพยาบาลแกผู่ใ้ชบ้รกิาร 
เพือ่ใหไ้ตร้บัการดแูลทีถ่กูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั

(๒) ดัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห้ป้ญหา วินิจฉัยป้ญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นติวิทิยาศาสตร ์ การพยาบาล ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมทนัสถานการณแ์ละทนัเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศกึษาวเิคราะหช้อ้มลูดา้นการพยาบาลเบือ้งตน้ เพือ่พฒันาการดแูลผูป้ว่ย 
ใหเ้กดิความปลอดภยั สุขสบาย และมปีระสทิธิภาพ

(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดแูลรกัษา พนิฟสขุภาพประชาชน หรอืการบริการอืน่  ๆ ทางดา้นสขุภาพ 
เพือ่สขุภาพทีด่ฃีองประชาชน

๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายผลสมัฤทธีท้ีก่ำหนด 
๒.๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมึงาน หรือหนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธึต๋ามทีก่ำหนด

(๒)ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกยวกบัชอ้มลู ข้อเทจ็จรงิ แก่บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วชอ้งเพือ่สรา้งความเชา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนา่ ใหค้ำปรกึษาเบือ้งดน้แ่กผู่ใ้ชบ้รกิารและครอบครวั ชุมชน เกีย่วกบัการสง่เสริม 

ป้องกัน ดแูลรกัษา พนิฟสูภาพ เพือ่ใหป้ระชาซนสามารถดแูลตนเองได้
(๒) ใหบ้รกิารขอ้มลูทางวชิาการ จดัเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการพยาบาล เพือ่ให้ประขาซน 

ไดท้ราบขอ้มลูและความรูต้า่ง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพจิารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ ์มาตรการตา่ง  ๆ
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแห่บง

มคีณุวุฒอิย่างใดอ'ย่า'งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ท ีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

และไดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลขัน้หนึง่ หรือการพยาบาลและการผดงุครรภซ์นหนึง่ 
๒. ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาชาวชิาพย:

และไดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลขัน้หนึง่ หรอืการพยาบาลและกา่รผดงุครรภเ์นึห่ไ^

บ ั^ ง ' ก ว / 0 ..-''



 
 เลขประจำตัวผู้สมัคร                  
  

แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

กรณีเหตุพิเศษเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิท่ีใช้ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุ 
และแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  

ตามที่ ก.ก. กำหนด 
 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
    ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ ................................. 
    สัญชาติ.......................เกดิวันที่...........เดือน.....................พ.ศ...............อายุ.........ปี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
    เลขประจำตัวประชาชน...............................................................ออกให้ ณ อำเภอ ............................................. 
    จังหวัด..............................................................................วันที่............เดือน........... .....................พ.ศ................... 
    สถานที่เกิด จังหวัด......................................................................ภูมิลำเนา........................................................... 
    ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................................. 
    ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................................      
    รหัสไปรษณีย์...........................E-mail address.........................................โทรศัพท์............................................ 
    โทรศัพท์มือถือ................................................... 
    อาชีพ 

 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่ง............................................................................................. 
 บุคลากรกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่ง............................................................................................... 
 ข้าราชการประเภทอ่ืน ตำแหน่ง.............................................................................................................. 
 ลูกจา้ง/พนักงานราชการของส่วนราชการอ่ืน ตำแหน่ง....................................................................... 
 กำลังศึกษาต่อ 
 อ่ืน ๆ ........................................................................... 

 

สถานที่ทำงาน สำนัก/บริษัท...................................................กอง/ฝ่าย.....................................................................      
E-mail address.....................................................................โทรศัพท์...................................................................... 
สถานภาพสมรส   โสด   สมรส   หม้าย   หย่า 
ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................สัญชาติ..........................อาชีพ.................................. 
ชื่อบิดา.......................................................................................สัญชาติ..........................อาชีพ.................................. 
ชื่อมารดา............................................................................... ....สัญชาติ..........................อาชีพ.................................. 
 

สมัครเข้ารบัการคัดเลือกในตำแหน่ง................................................................................................................. .......... 
สังกัด ฝ่าย/กลุม่งาน...................................................................กลุ่มภารกิจ.............................................................. 
ส่วนราชการ..............................................................................  สำนักการแพทย์ 
 

 
 

ติดรูปถ่าย 
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2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิที่ได้รับและแนบสำเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือก 
   มาพร้อมใบสมัคร) 
 

วุฒิท่ีได้รับ 
สาขาวิชา 
วิชาเอก 

คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร 

 
ชื่อสถานศึกษา 

ระยะเวลา 
ตั้งแต่.......... 
ถึง.............. 

     
     
     
     
     
     

 

3. ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน 
 

สถานทีท่ำงาน/ฝึกงาน ตำแหน่ง/ลักษณะงาน 
เงินเดือนสุดท้าย

ก่อนออก 

ระยะเวลา 
ตั้งแต่............ 
ถึง................ 

 
เหตุผลที่ออก 

     
     
     
     
     
     

 

4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................. 
................................................................................................. ................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... ........... 
......................................................................................................................................................................... ........... 
           

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 
                                        (ลงชื่อ).................................................................ผู้สมัคร  
                                                     (................................................................)  
                                                วันที่............เดือน...........................ปี................. 



 
 เลขประจำตัวผู้สมัคร  
  

แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

กรณีเหตุพิเศษเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิท่ีใช้ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุ 
และแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  

ตามที่ ก.ก. กำหนด 
 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
    ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)    มุ่งมั่น  ท ำงำนดี   

    สัญชาติ   ไทย   เกิดวันที ่  1   เดือน   มกรำคม   .พ.ศ.   2539   อายุ   26   ปี   4   เดือน (นับถึงวันสมัคร) 

    เลขประจำตัวประชาชน   1 2345 67890 00 0       ออกให้ ณ อำเภอ   ส ำนักงำนเขตปทุมวัน   

    จังหวัด   กรุงเทพมหำนคร                                          วันที่   30   เดือน   ธนัวำคม   พ.ศ.  2564  

    สถานที่เกิด จังหวัด    กรงุเทพมหำนคร                     ภูมิลำเนา   กรุงเทพมหำนคร   

    ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที ่  99/9   หมู่ที ่  -    ตรอก/ซอย   ปลูกจิต 1        ถนน   พระรำมที่ 4   

    ตำบล/แขวง   แขวงลุมพินี       อำเภอ/เขต   ปทุมวัน        จังหวัด   กรุงเทพมหำนคร      

    รหัสไปรษณีย ์   10330   E-mail address   mungman99@gmail.com   โทรศัพท์  02-251 9999  

    โทรศพัทม์ือถือ   099 990 9999  

    อาชีพ 
   ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่ง   
   บุคลากรกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่ง   
   ข้าราชการประเภทอ่ืน ตำแหน่ง   นำยแพทย์ปฏบิัติกำร   

   ลูกจ้าง/พนักงานราชการของส่วนราชการอ่ืน ตำแหน่ง   
   กำลังศึกษาต่อ 
   อ่ืน ๆ 

สถานที่ทำงาน สำนัก/บริษัท   สถำบันส่งเสริมสขุภำพ        กอง/ฝ่าย   แผนกศัลยกรรม   

E-mail address   webmater@sss.go.th                โทรศัพท ์ 02-555 5559  

สถานภาพสมรส   โสด   สมรส   หม้าย   หย่า 
ชื่อสามี/ภรรยา   - สัญชาติ   - อาชีพ   -  
ชื่อบิดา   นำยก่อเกยีรติ   ท ำงำนดี สัญชาติ   ไทย อาชีพ   รับรำชกำร  

ชื่อมารดา   นำงศิริพร   ท ำงำนดี สัญชาติ   ไทย อาชีพ   พนักงำนเอกชน  

สมัครเข้ารบัการคัดเลือกในตำแหน่ง  นำยแพทย์ปฏบิัติกำร  

สังกัด ฝ่าย/กลุม่งาน   ศัลยกรรม                                   กลุม่ภารกิจ   ด้ำนบริกำรตติยภมูิ  

ส่วนราชการ   โรงพยำบำลกลำง      สำนักการแพทย์

 
 

ติดรูปถ่าย 
 

ตัวอย่ำง 
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2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิที่ได้รับและแนบสำเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือก 
   มาพร้อมใบสมัคร) 
 

วุฒิท่ีได้รับ 
สาขาวิชา 
วิชาเอก 

คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร 

 
ชื่อสถานศกึษา 

ระยะเวลา 
ตั้งแต่.......... 
ถึง.............. 

ประถมศึกษำ - 4.00 ร.ร.สำธติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2547-2552 

มัธยมศึกษำตอนต้น - 4.00 ร.ร.สำธติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2552-2554 

มัธยมศึกษำตอนปลำย วิทย์-คณิต 4.00 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษำ 2554-2556 

แพทยศำสตรบัณฑติ - 4.00 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2556-2561 

วุฒิบัตรฯ  ศัลยศำสตร์ - แพทยสภำ 2562-2564 

วุฒิบัตรฯ อนุสำขำประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภำ ก ำลังศึกษำ 

 

3. ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน 
 

สถานทีท่ำงาน/ฝึกงาน ตำแหน่ง/ลักษณะงาน 
เงินเดือนสุดท้าย

ก่อนออก 

ระยะเวลา 
ตั้งแต่............ 
ถึง................ 

 
เหตุผลที่ออก 

สถำบันส่งเสริมสุขภำพ นำยแพทย์ แผนกศัลยกรรม 25,000 2556 - ปัจจุบัน  

     
     
     
     
     

 

4. ความรู้ความสามารถพิเศษ   - สำมำรถฟัง พูด อ่ำน เขียน ภำษำอังกฤษได้ดี  

   - สำมำรถให้งำนโปรแกรม MS Office ได้ดี  

   - สำมำรถเป็นพิธกีรงำนต่ำงๆ ได้  

  
           

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
                                        (ลงชื่อ)        มุ่งมั่น  ท ำงำนดี         ผู้สมัคร  

                                                               (นำยมุ่งมั่น  ท ำงำนดี)  

                                                วันที่         เดือน                      ปี          



 
หลักฐานที่ต้องยืน่พร้อมใบสมัคร 

 
    1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ (ติดบนใบสมัคร) จำนวน  1  รูป 
 2. สำนาคุณวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) จำนวน  2  ฉบับ 
 3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวน  2  ฉบับ  
 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ จำนวน  1  ฉบับ 
 (เฉพาะตำแหน่งที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง) 
  5. สำนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ 
    6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 
    7. สำนาใบสำคัญทางทหาร ได้แก่ สด.9  สด.8 หรือ สด.43 แล้วแต่กรณี  จำนวน  1  ฉบับ   
 (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)   
 8. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร  จำนวน  1  ฉบับ   
 9. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล  จำนวน  1  ฉบับ   
 (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัคร ไม่ตรงกัน)  
 

 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง โรงพยาบาลที่สมัคร และวันที่สมัคร
ไว้ทีมุ่มบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกแผ่น 



 
ตัวอย่างการรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการสมัคร 

 
 

                                                                         ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
  โรงพยาบาลกลาง 

                                 5 พฤษภาคม 2565 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


