
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราซการกรุงเทพมหานคร

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกเฟ้อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 

กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๑

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเฟ้อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็น 

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙) มาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 

ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๔ มติ ก.ก. คร้ังท่ี ๓/๒๔๔๔ เม่ือวันท่ี 

๑๔ มีนาคม ๒๔๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเฟ้อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น 

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มติ ก.ก. คร้ังท่ี ๑/๒๔๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๔๖๑ กำหนดรายข่ือวุฒิท่ี 

ก.ก. กำหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๖๑ -  พ.ศ. ๒๔๖๒ และตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบแนวทางปฏิบัติและช้ันตอนการ 

ดำเนินการคัดเลือก ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนมาก ท่ี กท ๐๓๐๒/๑๓๓๒ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๔๔๔ 

ให้สำนักการแพทย์รับผิดชอบในการจัดการคัดเลือกเฟ้อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 

กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเฟ้อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ 

ราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๑ ดังน้ี

๑. ตำแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง

ตำแหนง่ประ๓ หท่ัวไป ระดับปฏิบติังาน

๑.๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน ๒๕ อัตรา ดังน้ี

โรงพยาบาลกลาง 
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ 
กลุ่มงานเภสัชกรรม
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลตากสิน 
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ 
กลุ่มงานเภสัชกรรม
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ 
กลุ่มงานเภสัชกรรม
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

จำนวน ๘ อัตรา

จำนวน ๘ อัตรา
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โรงพยาบาลสิรินรร
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน . จานวน ๒ อัตรา

ตำแหนง่ประ๓ ทวิซาการ ระดับปฏิบติัการ

๑.๒ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑๒๐ อัตรา ด้งน้ี

โรงพยาบาลกลาง
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม

หรือ สาชาศัลยกรรม หรือ สาชาศัลยกรรมกระดูก 

หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม - 
หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ ด้านเวชกรรมบัองกัน)

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม

หรือ สาขากุมารเวชกรรม หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
หรือ ด้านเวชกรรมฟ้องกัน)

กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ 
กลุ่มงานอายุรกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานศัลยกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

กลุ่มงานออร์โธปีติกส์
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูก)

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
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กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
- นายแพทย์ปฏิบ้ตการ จำนวน ๒ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก)

กลุ่มงานพยาธิวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา)

โรงพยาบาลตากสิน
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
กลุ่มงานประกันสุชภาพ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาชาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก 
หรือ สาชาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม 
หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ ด้านเวชกรรมป็องกัน)

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม 
หรือ สาขากุมารเวชกรรม หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
หรือ ด้านเวชกรรมปองกัน)

กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม 
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาชาศัลยกรรมกระดูก 
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม 
หรือ สาชานิติเวชศาสตร์ หรือ สาชาเวชกรรมฉุกเฉิน)

กลุ่มงานอายุรกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานศัลยกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

กลุ่มงานออร์โธปีติกส์
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูก)

จำนวน ๔ อัตรา

จำนวน ๓ อัตรา

จำนวน
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กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

กลุ่มงานจักษุวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา)

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
- นายแพทย์'ปฏิ,บติการ จำนวน ๒ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก)

กลุ่มงานวิสัญญวิีทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา)

กลุ่มงานพยาธิวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา 

(ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา) หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานธนาคารเลือด
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา 

(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม 
หรือ สาชาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระลูก 
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขาจักษุวิทยา 
หรือ สาขาโสต ศอ นาสิก หรือ สาขาเวชศาสตร์ท่ันฟู 
หรือ สาขาจิตเวช หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
หรือ ด้านเวชกรรมป้องกัน) หัวหน้ากลุ่มงาน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์ 
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- นายแพทย์'ปฏิบัติการ

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม 
หรือ สาชาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก 
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม 
หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ ด้านเวชกรรมป้องกัน)

จำนวน ๑ อัตรา



กลุ่มงานอาซีวเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขาจักษุวิทยา
หรือ สาขาโสต ศอ นาสิก หรือ สาขาเวชศาสตร์ท๋ึเนฟู
หรือ สาขาประสาทวิทยา หรือ สาขาจิตเวฃ
หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน
หรือ ด้านเวชกรรม,ปีองกัน) หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุกเฉินและนิติเวชวิทยา

- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๔ อัตรา
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม 
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก 
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม 
หรือ สาขานิติเวชศาสตร์ หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน)

กลุ่มงานอายุรกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จานวน ๖ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) -

กลุ่มงานศัลยกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จานวน ๕ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

กลุ่มงานออร์โธจดิกส์
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูก)

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จานวน ๒ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาชาโสต ศอ นาสิก)

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
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กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา 

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

กลุ่มภารกิจด้านบริการพเิศษ
กลุ่มงานบริการการแพทย์ชุกเฉิน และรับส่งต่อ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา 

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิ'มติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก 
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม 
หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน)

โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวีศักดึ ๋ชุติน5โร อุทิศ
กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา 

(ด้านเวชกรรม สาชาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก 
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม 
หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน) หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานนิติเวชวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ

(ด้านเวชกรรม สาชานิติเวชศาสตร์) หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
. (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) หัวหน้ากลุ่มงาน

- นายแพทย์ปฏิบัติการ 
(ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานศัลยกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ 

(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

จำนวน ๑ อัตรา

จำนวน ๑ อัตรา 

จำนวน ๒ อัตรา
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กลุ่มงานเวชกรรมฟ้นฟู
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา 

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมฟ้นฟู)

โรงพยาบาลเวชกๆรุณย์รัศม
กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก 
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม 
หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน) หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานศัลยกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

โรงพยาบาลลาดกระปังกรุงเทพมหานคร
กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ อาซีวอนามัยและสิงแวดล้อม
- บายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม 
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก 
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม 
หรือ สาขารังสีวิทยา หรือ สาขาวิสัญญีวิทยา 
หรือ สาขาพยาธิวิทยา หรือ สาขาจักทุวิทยา 
หรือ สาขาโสต ศอ นาสิก หรือ สาขาเวชศาสตร์1แนฟู 
หรือ สาขาประสาทวิทยา หรือ สาขาจิตเวฃ 
หรือ สาขานิติเวชศาสตร์ หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน หรือด้านเวชกรรมบัองกัน) 
หัวหน้ากลุ่มงาน
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กลุ่มภารกิจด้านบริการVIติยภูมิระดับสูง
กลุ่มงานนิติเวชวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขานิติเวชศาลตร์) หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานศัลยกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๔ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)

กลุ่มงานออร์โธจติกส์
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมกระดูก)

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

กลุ่มงานจักชุวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาจักชุวิทยา)

กลุ่มงานจิตเวช
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช)

กลุ่มงานเวชกรรมท้ืเนฟู
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาเวขกรรมฟ้นฟู) หัวหน้ากลุ่มงาน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)
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โรงพยาบาลสิริบรร
กลุ่มภารกิจด้านสนับสบุนบริการและระบบคุณภาพ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา 

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

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา 

(ด้านเวขกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก 
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม 
หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ ด้านเวชกรรมป้องกัน)

กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา 

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก 
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม 
หรือ สาขานิติเวชศาสตร์ หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน)

กลุ่มงานอายุรกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ 

(ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ 

(ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
- นายแพทย์ปฏิบัติการ 

(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

กลุ่มงานรังสืวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ 

(ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา)

จำนวน ๑ อัตรา

จำนวน ๓ อัตรา

จำนวน ๕ อัตรา

จำนวน
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กลุ่มงานพยาธิวิทยา
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา) หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม 
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก 
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขาจักษุวิทยา 

หรือ สาขาโสต ศอ นาสิก หรือ สาขาเวชศาสตร์หันฟู 
หรือ สาขาจิตเวช หรือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
หรือ ด้านเวชกรรมป้องกัน)

กลุ่มภารกิจด้านบริการพเิศษ
กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และรับส่งต่อ
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา 

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ สาขาอายุรกรรม
หรือ สาขาศัลยกรรม หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก 
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขากุมารเวชกรรม 
หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน) หัวหน้ากลุ่มงาน

โรงพยาบาลคลองสามวา 
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
- นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา 

(ด้านเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป
หรือ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม หรือ สาขาศัลยกรรม 
หรือ สาขาศัลยกรรมกระดูก หรือ สาขาอายุรกรรม 
หรือ สาขากุมารเวชกรรม หรือ สาขาเวชกรรมฉุกเฉิน)

๑.๓ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา ด้งน้ี

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม้ี
กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง
กลุ่มงานทันตกรรม
- ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา 

(ด้านทันตกรรม)

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง 
กลุ่มงานทันตกรรม
- ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
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โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม้ื
กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ
ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
- นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

©.๕ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา ดังน้ี

โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์ 
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ 
กลุ่มงานอายุรกรรม
- นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา

©.๖ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การส่ือความหมายปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ดังน้ี

โรงพยาบาลตากสิน
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
- นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

©.๔ ตำแหนง่นกัเวชนทิศันป์ฏบิตักิารจำนวน ๑ อัตรา ดังน้ี

©.๗ ตำแหน่งนักรังสิการแพทย์ปฏิบัติการ

โรงพยาบาลกลาง
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุ่มงานรังสีวิทยา
- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

โรงพยาบาลตากสิน
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุ่มงานรังสีวิทยา
- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ 
กลุ่มงานรังสีวิทยา
- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน ๑๑ อัตรา ด้งน้ี

จำนวน ๓ อัตรา

จำนวน ๔ อัตรา

จำนวน ๔ อัตรา
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©.๘ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ดังน้ี

โรงพยาบาลสิรินธร
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
กลุ่มงานพยาธิวิทยา
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

๑.๙ ตำแหน่งพยาบาลวิขาชีพปฏิบัติการ จำนวน ๘๒ อัตรา ดงันี้

โรงพยาบาลกลาง
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน ๒๕ อัตรา

โรงพยาบาลตากสิบ 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
ฝ่ายการพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน ๑๘ อัตรา

โรงพยาบาลเจริญกรุงประขารักษ์ 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
ฝ่ายการพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน ๓๗ อัตรา

โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวีศักดึ ๋ซุตินธโร อุทิศ 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
ฝ่ายการพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา

๒. อัตราเงินเดือนท่ีจะได้รับ
V  I _____ ๘ ! e ju  I i s  6 ) 9 ร  o  o  I M «  ๘1

ผูผ่านการคดเลอกทเดรบการ,บรรจุและแตงตงเหดารงตาแหนงจะใดรบเงินเดอน ดงน 
๒.® ตำแหนง่ประ๓ ทท่ัวไป ระดับปฏบิติังาน

๒.๑.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท หรือตามท่ี
ก.ก. กำหนด

๒.๑.๒ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลา 
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน ๑๐,๘๔๐ บาท หรือ 
ตามท่ี ก.ก. กำหนด

๒.๒ ตำแหนง่ประ๓ ทวิซาการ ระดับปฏบิตักิาร
๒.๒.๑ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาริ 

แพฑยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔ -  ๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพ!เยf 

และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หร ือหน ังส ืออน ุม ัต ิบ ัตรในสาชาว ิชาเด ียว!นท^ว ุ^^^^ 
อัตราเงินเดือน ๒๑,๖๑๐ บาท หรือตามท่ี ก.ก.กำหนด
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๒.๒.๒ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิซาชีพทันตกรรมของ 

ทันตแพทยสภา ท่ีมีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔ -  ๔ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

อัตราเงินเดือน ๒๑,๖๑๐ บาท หรือตามท่ี ก.ก.กำหนด

๒.๒.๓ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ 

แพทยสภา ท่ีมีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ 

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 

๒๑,๐๐๐ บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด

๒.๒.๔ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ 

ทันตแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท หรือตามท่ี ก.ก.กำหนด

๒.๒.๔ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

สาขาเวชกรรม จากแพทยสภา ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ๑๘,๐๒๐ บาท หรือตามท่ี ก.ก. กำหนด

๒.๒.๖ ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๒๐ บาท หรือตามท่ี ก.ก. กำหนด

๒.๒.๗ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๗,๔๐๐ บาท

หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

๒.๒.๘ ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ 

ประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๔,๐๐๐ บาท หรือตามท่ี ก.ก. กำหนด

๓. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามท่ีระบุไวิในวายละเอียดเก่ียวกับตำแหน่งท่ีรับ 

สมัครคัดเลือกท้ายประกาศบี้

๔. คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 

เต้ารับการคัดเลือก

๔.๑ ผู้สมัครคัดเสือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๔๓ 

แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบช้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๔ ดังบี้

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 

(๓) เปีบผู้เลื่อมใสในการปกครองระนอนประ 

ทรงเปีนประมุขด้วยความบริสุทธึ๋ใจ
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ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 

จิตฟ้นพืเอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ก.
(๒) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๓) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
(๗) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี

หรือตามกฎหมายอื่น
(๙) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๓) (๔) (๔) 

(๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ก.ก. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการไต้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม ช. (๖) 
หรือ (๗) ผู้น้ีนต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๘) 
ผู้น้ีนต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมีใช่เป็นกรณี ออกจากงานหรือออกจาก 
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี

ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเป็น 
กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้น้ันต้อง 
ลาออกจากการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพน้ันและการลาออกต้องมืผลก่อนวันบรรจุเข้ารับราชการ 

๔.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณวุฒิตรงตามท่ีกำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกท้ายประกาศนี้ ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือ 
ในวันปีดรับสมัครคือ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๖®

๔.๓ พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือกและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘!๙/๒๔๐๑ ลงวันท่ี 
๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘
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๕. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร 
๕.๑ เง่ือนไขการสมัคร

๕.๑.๑ ให้สมัครเพ่ือขอเข้ารับการคัดเลือกได้เพียง ๑ ตำแหน่งและ ๑ สังกัด 
เม่ือสมัครแล้วจะเปล่ียนแปลงแก้โขไม่ได้

๕.๑.๒ การสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือซ่ือสมัคร 
และรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูล 
หรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

๕.๑.๓ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มื 
คุณสมบัติท่ัวไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 
โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีท่ีมี 
ความผิดพลาด อันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสาร และหรือหลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผู้สมัครนำมาย่ืน 
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ถือว่าผู้สมัครเจ้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ 
สมัครคัดเลือกในคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๕.๒ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 

สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ช้ัน ๓ ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๙๗๑๑ หรือ ๐ ๒๒๒0 ๗๕๓๔ ระหว่างวันท่ี ๘ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖©
ในวันราชการ ภาคเข้าเวลา 0๙ .0๐- ๑๒.๐0 น. ภาคบ่ายเวลา @๓.0 0 -  ๑๕.00 น.

๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๒00 บาท เม่ือได้ 

สมัครคัดเลือกและชำร่ะเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วจะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน

๕.๔ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
๕.๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาตำ โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 

๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑.๕ X ๒ น้ิว จำนวน ๑ รูปติดใบสมัคร
๕.๔.๒ ต้นฉบับใบคุณวุฒิการศึกษา ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง 

ท่ีสมัครคัดเลือก และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 
อย่างละ ๒ ฉบับ และล้าเป็นหลักฐานการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารฉบับแปล 
โดยผู้ท่ีมีโบอนุญาต'โนการแปลด้วย กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ให้ 
นำหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้มาย่ืนแทนได้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้
4/ tL tca fi) V  P ๘ ‘ะร «รุ่ ร / ห  ร/4/ VA » 4/ 4/ 4/ 4/ ‘ะร

รับอบุมต เห้สำเริจการศึกษา ชงจะต้องใต้รับอบุมตภาย ๒ วันปิดรับสมัครคัดเลอก
๕.๔.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่งท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ 

สำหรับตำแหน่ง) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๕.๔.๔ ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

(กรณีท่ีซ่ือตัว ซ่ือสกุล

๕.๔.๕ บัตรประจำตัวประซาซน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ 

๕.๔.๖ หลักฐานอื่นๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปล่ียนซ่ือ ใบุ 
ในหลักฐานการสมัคร ไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ



- ๑๖ -

๔.๔.๗ ใบสำคัญทางทหาร ได้แก่ สด.๙ สด.๘ หรือ สด.๔๓ แล้วแต่กรณี (กรณีผู้สมัคร 

เป็นเพศซาย) พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๔.๘ ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร และแสดงว่า 

ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๔ คือ

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ
- โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก'สังคม

- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเร้ือรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังท่ีปรากฏอาการเด่นซัดหรือรุนแรงและเป็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.ก. กำหนด

ท้ังน้ีให้ผู้สมัครคัดเลือกรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกหน้าด้วยตนเอง พร้อมเขียนซ่ือตำแหน่ง 
และส่วนราซการท่ีสมัครคัดเลือกไว้ท่ีมุมบนด้านขวามือทุกแผ่น

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก
ประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 

และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๔ วันทำการ ณ ที่ปิดประกาศ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ช้ัน ๓ ถนนหลวง 
เขตบีอมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ทางเว็บไซต์สำนักการแพทย์ http:// www.msd.bangkok.go.th 

และทางเว็บไซต์สำนักงาบเลขานุการ สำนักการแพทย์ http:// www.sdmsd.go.th

๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ประเมืนบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

กับตำแหน่งหน้าท่ี จากประวัติการคืกษา ประวัติการทำงาน/ฝืกงาน ความรู้ความสามารถพิเศษ จากการสังเกต 
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ ท้ังน้ี อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณา 
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เข่น ความรู้ความสามารถ ทักษะ ท่ีจะนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 
ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของช้าราซการ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงานและสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 

รวมถึงสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖0

๙. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
๙.๑ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงลำดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา 

ตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากับ ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า
๙.๒ บัญชีผู้ผ่านการดัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี
๙.๓ ผู้ใดได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

คือการข้ึนบัญชีผู้น้ีนไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

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


(๑) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธ้ิจากการบรรจุและแตงต้ังในตำแหน่งท่ีสอบได้ 

(๒) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาท่ีกำหนด 
โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหนัาไม่น้อยกว่า ๕ วัน นับต้ังแต่ 
วันที,ท่ีทำการไปรษณีย์รับฝาก หรือมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่ 
น้อยกว่า ๑๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีท่ีทำการไปรษณีย์รับฝาก

(๓) ผู้น้ันมีเหตุท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามกำหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง
ในตำแหน่งท่ีสอบได้

(๔) ผู้น้ันประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ังในตำแหน่งท่ีสอบได้โดยการโอน แต่หน่วยงาน 
ท่ีจะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้น้ันจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ัง 

(๔) ผู้น้ันได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตำแหน่งท่ีสอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการข้ึนบัญชี 
ผู้น้ันไว่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกทุกบัญชีในการสอบคร้ังเดียวกัน

๑๐. การบรรจุและแต่งต้ัง
ผู้ผ่านการคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติครบล้วนจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลำดับท่ีในบัญชี 

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามจำนวนอัตราตำแหน่งท่ีว่าง โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี

๑๐.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลา 
ท่ีกำหนด โดยให้บรรจุและแต่งต้ังในตำแหน่งและสังกัดท่ีผ่านการคัดเลือกตามบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยให้ 
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกำหนดเบีนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และได้แสดงไว้ในใบสมัครพร้อม 
เอกสารหลักฐาน

๑๐.๒ ผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังต้องปฏิบัติราชการให้กรุงเทพมหานครเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง โดยห้ามโอนไปหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน 
เว้นแต่ลาออกจากราชการ

๑๐.๓ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมี 
ตำแหน่งว่างเพ่ิมอีก และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่ยกเลิก สำนักการแพทย์จะดำเนินการบรรจุและแต่งต้ัง 
ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีเหลืออยู่ในบัญชีดังกล่าวตามสำดับท่ีในบัญชี

๑๐.๔ กรุงเทพมหานครไม่รับโอนข้าราชการหรือพนักงานทุกประเภทท่ีมีความประสงค์ 
จะโอนโดยผลการคัดเลือก ยกเว้นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญท่ีปฏิบัติงานในลังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราซ

อน่ึง ล้าปรากฏว่ามีการทุจริตหรือล่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม 

ในการคัดเลือก อาจพิจารณาให้ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะตำแหน่ง 
หรือยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะรายท่ีเกิดการทุจริตหรือล่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรได้ สำหรับผู้ท่ีทุจริต 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือล่อไปในทางทุจริตจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิสมัคร 
เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครอีกต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ี 019 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

Jp
(นายสมภาคย์ สุขอนันต์) 

หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.



รายละเอียดเก่ียวกับตำแหน่งท่ีรับสมัครคัดเสือก
ตามประกาศรับสมัครคัดเสือกฯ ครงท่ี ๒/๒๕๖๑ 

(ตำแหนง่ประ๓ ทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน)

๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซ่ึงไม,จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานต้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบํตงานอ่ืนตามท่ีไต้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงาน'ท่ีปฏิ'บ่ติ'โนต้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ต้านการปฏิบัติการ

(๑) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคข้ันพ้ืนฐานแก่ผู้ใช้บริการ 
ภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพ่ือการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

(๒) ดูแล บำรุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ์ เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน

(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือนำมา 
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือส่วนราชการ

๒. ต้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีไม่ซับซ้อน เพ่ือส่งเสริมความเความเข้าใจ 

ชองผู้ใช้บริการ

(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการเดียวกัน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป 
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี

๑. เดรบบร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย

๒. ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพซนสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม

ไต้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อ



๑. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบตใบต้านต่างๆ ดังน้ี

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพ่ือให้ 
ประซาซนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ท่ีเก่ียวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิซาการแพทย์และสาธารณสุขเบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการพัฒนาแนว 
ทางการตรวจ ขันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวิซาการแพทย์และสาธารณสุข ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติไต้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราซการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาขนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อสุขภาพของประซาซน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เผิาระวัง รักษาโรค และพ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี

(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวซศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวขศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวซศาสตร์ เพ่ือให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทํๅงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราซการ 
หรือโครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธ้ิท่ีกำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราซการ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด

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

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีไต้รับมอบหมาย

รายสะเอียดเก่ียวกับตำแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ คเงที ่๒/๒๕๖©

(ตำแหนง่ประ๓ ทวิขาการ ระดับปฏิบัติการ)
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(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 
การพ่ืนชุ๒ภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือป่ระซาซนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจไต้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป้นป่ระโยซน์ และ 
สามารถนำไปปฏิฟ้ติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราซการ

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข 
นักศึกษาและประซาซน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิป่ติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๔. ด้านการบริการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี

๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิซาแพฑยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ และได้รับ 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิซาชีพสาขาเวซกรรม จากแพฑยสภา

๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิซาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่า 
ใบอนุญาตประกอบวิซาชีพสาขาเวซกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒินั 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวซกรรม จากแพทยสภา



รายละเอียดเก่ียวกับตำแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑

(ตำแหนง่ประ๓ ทวิซาการ ระคับปฏิบัติการ)

๒. ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในต้านต่าง ๆ ดังน้ี

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษา พ้ืนฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในซ่องปากและอวัยวะท่ีเก่ียวช้อง ระดับเบ้ืองต้น 
ท่ีไม่ซับช้อน เพ่ือให้ประซาซนมีสุขภาพซ่องปากท่ีดี

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ต้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบ้ืองต้น เพ่ือให้โต้องค์ความรู้ 
ท่ีสามารถนำไปปฏิป้ติไต้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราซการ และบริบทของพ้ืนท่ี

(๓) รวบรวมข้อมูลทางวิซาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการวางแผน 
พัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราซการ 
หรือโครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤฑธ้ีท่ีกำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราซการ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ้ีตามท่ีกำหนดไว้

(๒) ข้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานห 
เก่ียวช้อง เพ่ือสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีใต้รับมอบหมาย
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(๑) ให้คำแนะนำตอบป้ญหา และซ้ีแจง เก่ียวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุขในระดับเบ้ืองต้นแก 
ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกซน หรือป่ระขาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ
ท่ีเป็นประโยซนํ และสามารถนำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพซ่องปากท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบ้ืองต้นด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเพ่ือให้สอดคล้อง 
และสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด แผนงาน หลักเกณฑ์ 

มาตรการต่าง ๆ

๔. ด้านการบริการ

(๓) สอน นิเทศแกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุขแก่นักศึกษา 
บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบตงานได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน 

ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย

คุณสมบ้ติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปบ้ื

๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมข้ันหน่ึง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

๒. ได้รับ,ปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน และไต้รับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมข้ันหน่ึง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม จากทันตแพทยสภา และได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการแกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับ^
หรืออนุนัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิขาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภาท่ีมีก0'™นิด□ลา]
อบรมไม,น้อยกว่า ๓ ปี
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รายละเอยีด๓ ยๆกับตำแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครคดัเลือกฯ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑

(ตำแหนง่ประ๓ ทวิซาการ ระดับปฏิบัติการ)

๓. ตำแหน่งนักเวชนิทัศน์ปฏิบ้ติการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเวชนิทัศน์ทางการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไต้รับ 
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการถ่ายภาพทางการแพทย์ การถ่ายภาพท่ัวไป และ 
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่ซับช้อนเพ่ือประกอบการวางแผนหรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ

(๒) ติดตามประเมินผลและสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเก่ียวกับการถ่ายภาพทาง 
การแพทย์ การถ่ายภาพท่ัวไป และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง  ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

(๓) ปฏิบัติงานตามข้ันตอนหรือกฎเกณฑ์ตามท่ีไต้รับมอบหมายเก่ียวกับการถ่ายภาพทางการแพทย์ 
และการถ่ายภาพท่ัวไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบติงานชองบุคลากรในหน่วยงานหรือส่วนราชการ

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูล การถ่ายภาพทางการแพทย์ และการถ่ายภาพท่ัวไป 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานชองบุคลากรในหน่วยงานหรือส่วนราชการ

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 
ส่วนราชการ หรือโครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเบ็เนไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ้ีท่ีกำหนด

๓ ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันท่ังภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือ ส่วนราชการ เพ่ือให้ 
เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธ้ีตามท่ีกำหนด

(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานห1 
เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีไต้รับมอบหมาย
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(๑) ให้บริการ แนะนำ สอน ให้คำปรึกษาเบ้ืองต้น แก่ผู้ใช้'บริการ เก่ียวกับการผลิตส่ือ และการ 
ใช้โสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความรู้

(๒) จัดเก็บช้อนูล และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเบ ื้องต้น เกี่ยวกับงานเวชนิทัศน์ 
ทางการแพทย์ แก,บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้การปฏิบติงานมีประสิทธิภาพ

(๓) ส่งเสริมหรือประซาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจชองหน่วยงานหรือส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ 

คุณสมนํติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปบ้ื

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางเวชนิทัศน์

๔. ด้านการบริการ
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๔. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใซ้ดวามรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น 
ตามท่ีไต้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบตในต้านต่าง  ๆ ดังน้ี 

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดท่ีมีและไม่มีการสอดใส่วัตถุใด  ๆ เข้าไป 
ในร่างกาย และงานท่ีเก่ียวข้องกับการผ่าดัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการประกอบโรคศิลปะทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภายใต้คำส่ังและ/หรือการดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม ควบคุมการปฏิป่ติงานและบริการใหัมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยหรือรักษาท่ีถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา

(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบ้ืองต้นทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกท่ีไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 
เพ่ือประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

(๓) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ชองแผนงานโครงการท่ีรับผิดชอบ

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบ้ืองต้นท่ีไม่ซับซ้อน เพ่ือให้เนินข้อมูล 
ในการวางแผนพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ?ทธารณสุข

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำ'
หรือส่วนราชการ หรือโครงการเพ่ือให้การดำเนินงานเนินไปตามเป็าหมายและ

รายละเอียดเก่ียวกับตำแหน่งท่ีรับ่สมัครคัดเสือก
ตามประกาศรับสมัครคดัเสือกฯ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑

(ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
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(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีใด้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธ๋ึตามท่ีกำหนด

(๑) เผยแพร่ความ!เก่ียวกับงานการตรวจทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกให้แก่ผู้ใช้บริการ 
ผู้ป่วย ญาติ และประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้มีความเข้าใจในการตรวจทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

(๒) สนับสนุนการถ่ายทอดความ!ทางวิชาการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกให้แก่บุคคลภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน เพ่ือ'ให้มีความ! ความสามารถ และทักษะท่ีจำเนินในการป่ฏินัติงานทางเทคโนโลยี 
หัวใจและทรวงอกและแกํไฃปีญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ในเร่ืองเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ได้ทราบ 
ข้อมูลและความ!ต่าง ๆ ท่ีเนินประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานหรือส่วนราชการ

คุณสมนัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาชาวิชาหนึ่ง 
ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเนินผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอนทเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิ 
ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเนินผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจแ
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๕. ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การลือความหมายปฏิบัติการ

หน้าท่ีความรับผิดขอบหลัก

รายละเอียดเก่ียวกับตำแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ คร้ังท่ี ๒/๒<£๖®

(ตำแหนง่ประ๓ ทวิซาการ ระดับปฏิบัติการ)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีไต้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ต้านการแก้ไขการไต้ยิน หรือต้านการแก้ไขการพูดแก่ผู้ใช้บริการ ผู้บัวย เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเอง 
และอยู่ในสังคมด้วยตนเองได้อย่างปกติสุข

(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบ้ืองต้นทางด้านความผิดปกติของการส่ือสารความหมายท่ีไม่ซับช้อน 
เพ่ือประกอบการวางแผนหรือจัดทำรายงานทางวิชาการ

(๓) ติดตามประเมินผล สรุปการศึกษา วิเคราะห์และวิจัย ทางด้านความผิดปกติของการส่ือ 
ความหมาย เพ่ือให้บรรลุวัตลุประสงค์ของแผนงาน โครงการท่ีอยู่ในความรับผิดขอบ

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจข้อมูล และประเมินผลด้านความผิดปกติของการส่ือความหมายท่ีไม่ 
ซับช้อนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงาน หรือโครงการของ 
หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือโครงการ และแก้ไขป็ญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตาม 
เปาหมายผลสัมฤทธ้ีท่ีกำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ 
ร่วมมือและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด

(๒) ช้ีแจง และให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงาน'หรือmนรุ'พ 
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย .. . _ ,

" ilP i / ไ
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(๑) ให้บริการเซิงวิชาการด้านความผิดปกติของการส่ือความหมายในระดับท่ีซับซ้อนแก่บุคลากร 

ทางการแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน

(๒) สอน นิเทศ ผิเกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านความผิดปกติของการส่ือความหมาย 

แก่ผู้ร่วมทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างเต็มศักยภาพ

๔. ด้านการบริการ

(๓) ผิเกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องด้านความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป็าหมายขององค์กร

คณุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง่

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้โนระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางเวชศาสตร์การแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย หรือทางความผิดปกติของการส่ือความหมายและ 
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย หรือทางความผิดปกติของการส่ือควุ:
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย
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๖. ตำแหน่งนักรังลืการแพทย์ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานต้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้รับ 

มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ช้ันพ้ืนฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิท่ยา 

และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม

รายละเอียดเก่ียวกับตำแหน่งท่ีรันสมัครคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครคดัเลือกๆ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑

(ตำแหนง่ประ๓ ทวิซาการ ระดับปฏิบัติการ)

(๒) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเคร่ืองมือด้านใดด้านหน่ึงทางรังสีวินิจฉัย 
รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพ่ือพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข

(๓) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใดด้านหน่ึง 
ทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ 
ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ

(๔) ดำเนินการด้านเทคนิคในการปึองกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี 
เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี

(๕) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสี 
ในงานด้านใดด้านหน่ึงทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 

งานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข

๒. ด้านการวางแผน

หรือโครงการ

วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเฟ้าหมายและผลส้มอุทธิ้ที่กำหนด



- ๑๓ -

(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธ้ีตามท่ีกำหนด

(๑) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบ้ืองต้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ 
การใช้ และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพ่ือความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบ้ืองต้นแก่ผู้ป่วยท่ีเข้ารับ.การบริการทางรังสีการแพทย์ 
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

(๓) ส่งเสริม หรือประชาส้มพันธให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค 
ไปใช้ในการปฏิป่ติงาน เพ่ือให้ประชาซนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดความ 
ปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตชองผู้รับบริการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอนทเทียบไต้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาล๏เกำรพเทย์ 
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค



- ๑๔ -

๗. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดเก่ียวกับตำแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเฟือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖©

(ตำแหนง่ประ๓ ทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความลามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีใต้รับ 
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในต้านต่างๆ ดังน้ี 

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีใช้วิธีการ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
หรือปฏิบัติการควบคุมการใช้เครื่องมือท่ีเก่ียวช้องกับหัวใจและปอดเทียมโดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลในการปีองกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค 

สอบสวนและเฝืาระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม ต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี เพ่ือสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและ 
สุขภาพของประซาซน

(๒) ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ใต้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์ทางต้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การต้ังเกณฑ์ 
หรือปรับเปล่ียนค่ามาตรฐานต่างๆของประเทศ และการปีองกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค เพ่ือ 

ความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประขาซน

(๓) ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา 
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุน 
คุ้มครองสุขภาวะของประซาซน

(๔) ศึกษา ค้นคว้า ทดลองการใช้สารต่างๆความไวต่อสารปฏิชีวนะ ผลกระทบช้างเคียงจาก 

การใช้ยาโดยอาศัยสัตว์ทดลองและการเพาะเช้ือ เพ่ือให้มืข้อมูลในการป้องกันรักษาโรค

(๔) ศึกษา ค้นคว้าเทคโนโลยีด้านเวซศาสตร์ธนาคารเลือด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานด้าน 

เวชศาสตร์ธนาคารเลือดให้มีมาตรฐานสามารถบริการผู้ปวยไต้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒ ด้านการวางแผน

วางแผนก'
ส่วนราชการหรือโครงการ

รทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นโปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ้ีท่ีกำหนด



-  (ร) ร!. -

(๒) ช ี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานหรือ 
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีใด้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

(๑) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการ

(๒) ให้บริการทางวิชาการ เซ่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คูมือ เอกสารส่ือเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
เป็นต้น เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆในต้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

(๓) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มื 
ความชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) นิเทศงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือต้านอื่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ 
ปฏิบัติงานไต้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี

๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธ๋ึตามท่ีกำหนด

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางพยาธิวิทยากายภาค หรือทางชีวเวชศาสตร์





- ๑๗ -

๔. ด้านการบริการ

(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบ้ืองต้นแก่ผู้ใข้บริการและครอบครัว ชุมซน เก่ียวกับการส่งเสริม 
ฟ้องกัน ดูแลรักษา ฟ้นฟูสภาพ เพ่ือให้ประซาซนสามารถดูแลตนเองได้

(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิซาการ จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประซาซนได้ 
ทราบข้อมูลและความเต่างๆ ที่เป็นประโยซนํ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราซการ 

และใข้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มืคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี

๑. ได้รับปริญญาตริหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาพยาบาลศาสตร์ 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิซาซีพการพยาบาลข้ันหน่ึง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซ้ันหน่ึง

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิซาซีพการพยาบาลข้ันหน่ึง หรือการพ(


