
 
บัญชีสรุปตำแหนงเปดคัดเลอืกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

สงักัดสำนักการแพทย ครั้งที่ 1/2565 รวมจำนวน 143 อัตรา ประกอบดวย 
 1.  ตำแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  รวมจำนวน  12  อัตรา 
  - ตำแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  จำนวน  12  อัตรา 
 2.  ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  รวมจำนวน  131  อัตรา 
  2.1 ตำแหนงนายแพทยปฏิบัติการ  จำนวน  46  อัตรา 
  2.2 ตำแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ  จำนวน    2  อัตรา 
  2.3 ตำแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ  จำนวน    5  อัตรา 
  2.4 ตำแหนงนักวิชาการเวชสถิติปฏบิัติการ  จำนวน    7  อัตรา 
  2.5 ตำแหนงนักเวชนิทัศนปฏิบัติการ   จำนวน    1  อัตรา 
  2.6 ตำแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมายปฏิบัติการ  จำนวน    2  อัตรา 
  2.7 ตำแหนงนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ  จำนวน    1  อัตรา 

  2.8 ตำแหนงนักรังสีการแพทยปฏิบัติการ  จำนวน    5  อัตรา 
  2.9 ตำแหนงนักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ  จำนวน    5  อัตรา 
  2.10 ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน  57  อัตรา 
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ตำแหน่งที่ ๑.๑.๒ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๗ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา'

ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคข้ันพ้ืนฐาน แก่ผู้ใช้'บริการ 
ภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

(๒) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
๒. ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความเช้าใจ ของผู้ใช้บริการ

(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการเดียวกัน เพ่ือให้การดำเนินงาน 
เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 -
๒. ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างคเงแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาบระดับต้น ซ่ึงไม,จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑ .  ด้านการปฏิบัติการ '

(๑) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคข้ันพ้ืนฐาน แก่ผู้ใช้บริการ 
ภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

(๒) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือให้อยู่โนสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน 
(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
๒. ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีไม่ซับช้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ ของผู้ใช้บริการ

(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงาน 
เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับประกาศนิยบัตรเจ้าพนักงาน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ห  2 / 4 /  I ^ 4 / 1 1  ■ ฝ ! /๒. ใต้รับประกาศนิยบัตรวิชาซพชันสูง

ตำแหน่งที่ ๑.๑.๓ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)



- (ริน่ึ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รันมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคข้ันพ้ืนฐาน แก่ผู้ใช้'บริการ 
ภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

(๒) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน 
(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
.๒. ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีไม่ซับช้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ ชองผู้ใช้'บริการ

(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการเดียวกัน เพ่ือให้การดำเนินงาน 
เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑. ไดรับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

ตำแหน่งที่®.๑.๔ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดี้ ชุตินฺธโร อุทิศ)
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๑. จำนวนตำแหน่งวางครั้งแรก '
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แบะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รันมอบุหมาย

โดยมีลักษณะงานที,ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังบี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

'(๑) ให้บริการในงาบเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคข้ันพ้ืนฐาน แก่ผู้ใช้บริการ 
ภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

(๒) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน 
(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาบหรือส่วนราชการ 
๒. ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีไม่ซับช้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความเช้าใจ ชองผู้ใช้บริการ - .

(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการเดียวกัน เพ่ือให้การดำเนินงาน 
เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม

ตำแหน่งที่ ๑.๑.๕ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมึ๋)
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ตำแหน่งที่ ๑.๑.๖  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลคลองสามวา)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซ่ีงไม,จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงาบด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ขัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏินํติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย -

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑! ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคข้ันพ้ืนฐาน แก่ผู้ใช้บริการ 
ภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

(๒) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือให้อยูในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน 
(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคบบัญชาในหน่วยงานหรือส่วนราชการ
๒. ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเร่ืองท่ีไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ ชองผู้ใช้'บริการ

(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการเดียวกัน เพ่ือให้การดำเนินงาน 
เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ '
๑. ได้รับประกาศบียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซ่ึงมืรฺะยะเวลาการศึกษา'ไมู่บัอ;ย^ว่■ ๆ๚โ^0"ต่อจา? 

มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม



- ๗-

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
๑ . ๒ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๑ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
(กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลกลาง)

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ฟ้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประขาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประซาซน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามิมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราขการ' 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที'ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก'ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประชาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระนํบัสารเ
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้!ม่ตํ่ากว่านี้ แ ^ ^ ™ ^ .* * ^ ^  

ฟ้นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมีติหรือวุฒิบัตรแส^^คว^มเคจจมชุ๊าน^ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา /  / 11

^ 5 ง ' า ^

*โ'
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ตำแหน่งที่ ๑.๒.๒ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลกลาง)

๑. จำนวนตำแหน่ง'ว่างคร้ังแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑)' ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป๋องกัน'โรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประขาซนมีสุขภาพที,ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยใช้เจ็บ

(๒). ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยต้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ขันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ไต้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติไต้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประขาซนใบเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา■ ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวชคาสตรืและเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤฑธึ๋ตามที่กำหนด - '

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาบตามที่ไต้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปิญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก,ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประชาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจไต้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบ๓ 5สิ3*ท®เพายวกับ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานหรื^ส่วนร;

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข เ ^ ค ุเ ^ ^ ส า ! า ' ;
นักศึกษาและประชาชน เพ ื่อ 'ให ้ม ีค วาม ร ู้ความ เข ้า 'ใจแล ะส าม ารถป ฏ ิบ ัต ิงาน 'ได ้อ ย ่าง เก ต ้เงแ^ก ท ั่

' บ ง ก V ? ๔ '



๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่าใ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นที่เท ียบไ'

ใบอนุญาตประกอฺบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติ,
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพฑยสภา



“ (5)(9) "

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๓ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานออร[ธปิดิกส์ กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลกลาง)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประชาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกับตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาซนในเขตพนที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เปีนไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเปีนไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธี้ที่กำหนด '
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกับโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประขาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเปีนประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบ๓ สิสัณทศทเกธจภิบ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่กี่บร2ซล้าร"

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่!
นักศึกษาและประขาซน เพื่อให้มีความร้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถกเองเละ^3 ^ 9 ก็พ I IIง ฆ 9 1 ฒ เฒ เโ

ป0̂ 0,00.
-นก่นํในํนี้3-'^"



๑ ๒  -

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาชาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นที่เท ียบ'ไคู้^

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาชาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติ!
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

๙0
^



- ๑๓ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๑ อ,ตรา '1' . . . . . .  ’

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แบะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑). ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ท้ืเน่ฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัย่สุขภาพเพื่อให้ 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประขาซนในเขตพื้นที่ที่รัขผิดซอ'บ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผ่ลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝืาระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำ'เนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จ.จริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริกำร
. (๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประชาซนท่ัวไป เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิป้ติให้มีสุขภาพที่ดี . ^ ^ - 5̂

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรืคระบภัใล^ น เท ศ ท๓๒.กัใ] 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อ'ให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจ'ของ'หน่วยงานห์รอส่สุนิราชการ

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขฒ.ก่นัค ? เแ ฟ ® เแ ส ุช \
นักศึกษาและประชาขน เพ ื่อให ้ม ีความรู้ความเข ้าใจและสามารถปฏิบ ัต ิงานไต้อย ่างเกต ิองแล^^^^ภา^

. ตำแหน่งที่ ©.๒.๔ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลกลาง)



“ (ฮิ)(2̂ “

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาชาวิชาแพทยศาสตร์ หร ือค ุณ ว ุฒ ิอย ่างอ ื่นท ี่เท ียบได ้ไเ^ก^ณ ึ*โณ ^ด ้ร ัใ 

ใบอนุญาตประกอบวิขาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา แ ล ะ ไ ด ้ร ับ ห น ัง ส ือ อ น ุม ัต ิห เอ ว ุฒ ิแ ^ ง ^  
ความขำนาณในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 1 ส ์เ ^ #

ง  ''■ไ0เร ์0 '



'- ๑(1̂  -

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๕ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลกลาง)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา.

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประ'ซา'ซนมีสุขภาพ'ท่ีดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพชองประซาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาซน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา.ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน •หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะน่า ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องด้น แก'ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประขาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสา^
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุ่นภารกิจของหน่วยงานหรือส่กันรา:

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แ ภ ู่/ค ล /™ ^ธ ')
นักศึกษาและประขาซน เพ ื่อให ้ม ีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบ ัต ิงานได้อย่างถูกตอง/เล^^เ^^^
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จ่ากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไ^ฬ่ากว่วุนี้-แล^ได้รใ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได ้ร ับ ห น ังส ือ อ น ุม ัต ิห เแ ว ุฒ ิ^รแ^ง^^,; X̂ 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จาก่แพทยสภา '  ' ^  ''



- ๑๗ -

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๖ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงาบเวชศาสตร์อุกเอินและนิติเวชวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงาบในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารฤทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ,ๆ  ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ฟ้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถฟ้องกับตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยใช้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ฟ้องกัน เพื่อให้ใด้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาซนในเขตพื้นที่ที่รันผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ฟ้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเปีนไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที'กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง 
เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือใบการดำเนินงานตามที่ได้รันมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญห่า และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การฟืนฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องด้น แก,ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาบ 
ราชการ เอกซน หรือประซาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยซน์ และสามารถ

๘

นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบ!

งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส์วนํฐสืซกำริ,''
(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข เฟ บ ุค ส า ^ า แ 5ณ ^ \  V

นักศึกษาและประขาซบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูเด้อ•เแล^^^สูฃ -11 1 ไ^*&. ะฑพ

7 0
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพฑยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมีติหรือวุฒิบัตรแส,ด้งค' 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา



-  “

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๗ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน)

๑. จำนวนตำแหน่ง'ว่างครั้งแรก
จำนวน ๓ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใบการทำงาน 

ปฏิบัติงาบด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

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

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประซาซน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวขศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤฑธึ๋ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปีญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้'ป่วยและญาติ หน่วยงาน
ราชการ เอกซน หรือประขาซบท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรืเ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แ ฒ ค■0 จิ // จ /  ^
นักศึกษาและประชาขน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อยำงถูเต้องแล!!เแ

\\ \
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออบุนัติหรือวุฒิบัตรแสดงความเอวฺ33วุฐกํนาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ หรือ สาขาอายุรศาสตร์โรคระบ^ทีางเดนุ้^0ย่ใจ' หร 
อนุสาชาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงคุ^ามกี่สํงจากแพทย^า



- ๒๑ -

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๘ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างคเงแรก 

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานต้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประขาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาขนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประขาซน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสาบงาน

(๑) ประสาบงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การฟืนฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้บัวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประชาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ'ที่เกี่ยวกับ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือ1ให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจ'ของ,หน่วยงาน1หรือ!สุ่ฝ็นัราชการ^

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่/คลคุ[ค์รสาธ'
นักศึกษาและประซาซน เพื่อให้มีความร้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถภต้อ/แฒปีปฒนิ บ่แ / \ ป น ิ1-น่

' ' น ี้ช ุ'

\ / ป ้)  ง ' ' า 0น 0ํ ^
^ ก ั'

. /
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม,ตากว่าน ี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเบ็]นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้]

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติา 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
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ตำแหน่งที่ ๑.๒.๙ .ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์)

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังน้ี 

๑ .  ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ท่ีน'ฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 

ประขาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถฟ้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยต้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 

แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ท่ีนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราขการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประซาขน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และที่นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจซับสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสาบงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที,เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาแบะนำ ตอบปีญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การที่นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาบ 
ราชการ เอกซน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบส:
งาบการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงาบหรื^ลัวนรุ;

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข ฟก'บุคแ๒ !ส๚[าไ 
นักศึกษาและประซาซน เพ ื่อให ้ม ีความรู้ความเข ้าใจและสามารถปฏิบ ัต ิงานได ้อย ่างเกต ้องแ^^^^^าา^
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพฑยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นที่เท ียบไดั 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออบุมั 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๒ อัตรา 

๒. หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แบะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๑๐ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์)

๑ .  ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปึองกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 

ประชาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถบัองกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พนจากโรคภัยไข้เจ็บ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 

แนวทางการตรวจ ขันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟินฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกันภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประขาขนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประซาซน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง■ รักษาโรค และฟืนฟู สงเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป้นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต

.๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร์วมดำเนินการวางแผนการทำงาบของหน่วยงาน หรือส่วนราขการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเปีนไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) บัระสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือใบการดำเนินงาบตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแบะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การฟินฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก'ผู้บัวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือบัระซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเปีนบัระโยขนํ และสามารถ 
นำไบับัฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ บัรับบัรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือร: 
งานการแพทย์แล่ะสาธารณสุข เพ่ือ'ให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจ1ของ1หน่วยงาน'หรื 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
นักศึกษาและบัระซาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถู



- ๒๖

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเบ็เนผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพฑยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไเ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติ^ริอ^แบตร^ส^®,X!ม^ 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา



- ๒๗ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๑๑ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเวชกรรมพ้นฟู กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์)

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้น'ฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาซนมีสุฃภาพท่ีดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

. (๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผสต,อสุขภาพของประซาซน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
ฟ้า'ระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และส่าธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาบ หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงาบร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสมฤทธึ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาบตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมืความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก'ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือป่ระชาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มืสุฃภาพท่ีดี .

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรื

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข^กบพั^เณรส^'’
นักศึกษาและประชาขน เพ ื่อ ให ้ม ืความ ร ู้ค วาม เข ้าใจและส าม ารถ ป ฏ ิบ ัต ิงาบ ได ้อ ย ่าร ่เก ต ุอ ง^ธ ์ภ ''
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาข่าวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเฟ้นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไคุ้ใ•ฟ'สัากวาน^

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติ^รอ2ฒิบัตร.แสดง!
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างคเงแรก

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๑๒ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์)

จำนวน ๑ อัตรา
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑ .  ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ฟ้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาขนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที,เก่ียวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประขาขนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม. 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประซาซน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวขศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤฑธิ้ที่กำหนด
๓ .  ด้านการประสาบงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยว่ข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ใด้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมืความรับผิดชุอบในระดับเบื้องต้น แก'ผู้ปวยและญาติ หน่วยงาบ 
ราชการ เอกซน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มืสุขภาพที่ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ'ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารลันเทีศท่ัโ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาบหรืภัสวนรฯชกา?'

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขแฅบุค ^
นักศึกษาและประซาซน เพื่อ'โห้มืความร้ค'วามเข้า'ใจและสามารถปฏิบัติงาบ'ได้อย่างรุ![ไต้อุงแ^ เซ!บั + *  น 1 ^ ฐํ&.

โ;ฟ ??!̂
^^ ง ' ' ไ ' น ํ0

0
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๓ .  คุณสมบติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพฑยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หร ือค ุณ ว ุฒ ิอย ่างอ ื่นท ี่เท ียปได!ฟตท^คฬ ึ ;

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติ}'(รอ^
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพฑยสภา

๔
0-/)

^
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงาบที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้น'ฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาขนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประขาซน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวซศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน

ตำแหน่งที่ ๑.๒.®๓ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์)

วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี๋ที่กำหนด 

๓. ด ้า น ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น

(๑) ประสานงาบ ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔ .  ด ้า น ก า ร บ ร ิก า ร

(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 
การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องด้น แก'ผู้ปวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประชาขนท่ัวไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความเต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสสิรสีนฌศั้ท^ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ ื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานหรืแสีว'การ" 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แด้บุคส่า|ส์]
นักศึกษาและประซาซน เพ ื่อให ้ม ีความร้ความเข้าใจและสามารถปฏิบ ัต ิงานได้อย่างถเด ้องแล!เ^^!18111 ฑพ

' ง ' า 0นํ®,
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๓ .  ค ุณ ส ม บ ัต ิเ ฉ พ า ะ ส ำ ห ร ับ ต ำ แ ห น ่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพท่ยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้'ไนุ่#เกวางฺโ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวฒิบตรแสดง^ไม!5! 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา / เ ฝ ่^  *4, ณ 4

?ไ ง ' V
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ตำแหน่งที่ ๑.๒.๑๔ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดึ๋ ชุตินฺธโร อุทิศ)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างคเงแรก 

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังบี้ 
๑. ด้านการปฏิบัตการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประขาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที'เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพื่อให้!ด้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติไต้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาซนในเขตพื้นที่ที'รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผสต'อสุขภาพของประซาซน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็า'ระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวขศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวขศาสตร์ ให้เป้นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราขการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสาบงาน

(๑) ประสาบงาบ ทำงานร่วมกันทั้งภายใบและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราขการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงาบการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบใบระดับเบื้องต้น แก่ผู้'ป่วยและญาติ หน่วยงาน
ราชการ เอกขน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสุ2รศน่เทศทเ!ไ' 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดค่ล้องและสนับสบุบภารกิจของหน่วยงาบหรือลุ่^นรุวชกัาริ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่!ย ุคลค์ก ัแด'ธ^
นักศึกษาและประซาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกเอง![ละ!©เแแแ^ พ

ฟ ^
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น'ที่เทียบ’ได้ไม่ต่ําก,ว่านี้^ละไตร้บใบอนุ! 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุม้ติหรือวุฒิบัตรแสดงค^ามร’ศๅ[ามซำใ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอนาสิกวิทยาจากแพทยสภา /  เ  ไ&

ณ
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ตำแหน่งท่ี ๑ . ๒.®๕ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานนิติเวชวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง 

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวิศักดึ๋ ซุตินฺธโร อุทิศ)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

จำนวน ๑ อัตรา 
๒ .  ห น ้า ท ี่ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ ห ล ัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอึ่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑ .  ด ้า น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิก า ร

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม 'ปีองกัน,โรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพื่อให้!ด้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดซอบุ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพชองประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เบ็เนไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒ .  ด ้า น ก า ร ว า ง แ ผ น

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 

๓ .  ด ้า น ก า ร ป ร ะ ส า บ ง า น

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ว่ยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาบตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมืความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ปวยและญาติ หน่วยงาบ 
ราชการ เอกชน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มืสุฃภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสภัรสนฒ^ ๓ ?
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานหรือ์สวน'รัาซการ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แแ 
นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้มืความรู้ความเช้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างฟู



- ๓๖ -

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปบี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่าบี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตฟ้นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา ^
๒: ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ'ได้ไม่เหนาว;

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และ'ได้'รับหนังสืออนุมัติหเอ'วุฒิบตรแสด 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา



- ๓๗ -

ตำแหน่งที่ ๑.๒ .๑๖ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดึ๋ ซุตินฺธโร อุทิศ)

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
- จำนวน ๑ อัตรา'

๒ .หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น- ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

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

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพื่อให้!ต้องค์ความรู้ 
ทางวิซาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจซองส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพซองประซาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประซาซน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝืาระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวซศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ่ส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงาบที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับฺมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจไต้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี '

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือร: 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุบภารกิจของหน่วยงานห์ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
นักศึกษาและประซาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาบได้อย่าง

ย่วกับ



- ๓๘ -

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้1ม่ตากว่สันี้8และได้รับุใ บ ^  

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัต^สดงศวามเคิว^^ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ จากแพทยสภา

ชาต

' ก ง ' 'บ ั^ ^



- ๓๙ -

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๑๗ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดึ๋ ชุตินฺธโร อุทิศ)

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
. จำนวน ๑ อัตรา ' ' .

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัตงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ทินฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกัน'โรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประขาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไช้เจบ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องด้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ทินฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวิขาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

. (๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงาบตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และทิบฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงาบเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔ .  ด ้า น ก า ร บ ร ิก า ร  ■-

(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปิญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 
การทินฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก,ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประชาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสุา;
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือลุ่ว่นร

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แส่บุคลร์เรส.'าธเร 
นักศึกษาและประซาซบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถู

ง  'ไ ‘นํ๖
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใด่อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่า^

ฟ้นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแ^ดงศน่าม์ร้ความ่ริ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา 1



-  (&!.(ร) -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๑๘ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานเวชกรรมพ่นฟู กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดึ๋ ชุตินฺธโร อุทิศ)

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานต้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ่นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ฟ้องกันโรค และภัยสุฃ่ภาพเพื่อให้ 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถฟ้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยว่ช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ่นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ฟ้องกัน เพื่อให้!ด้องค์ความรู้ 

. ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพนที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ่นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เนินไปตามมาตรฐาน 
. .ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที,รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเนินไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปี'ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ่บฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเนินประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสาร 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาบหรือสู่;

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่บัคล 
นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกเอง

^ 'โ ^ ^ ^ ''
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ -

๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม'ตากว่านี้ และได้รับ 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา

๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ห ร ือค ุณ ว ุฒ ิอย ่างอ ื่นท ี'เท ียบไ^ตาก;
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา' และได้ร ับหนังสืออนุม ั^หรือ^รัต:
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพฑยสภา
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒, หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ■ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปีองกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาขนมีสุขภาพที่ดี แสะสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประขาซน เพื่อวางแผนการดำเนินงาบตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์. เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาบ

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก,ผู้ปวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประขาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยขนํ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสูบุฟ้งศท่ีรก่ีฃ 
งานการแพทย์และสาธารณ่สุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนร่าซ?)^— ^ \  

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่,บุคลากรฐ!!®!,ร อ เ ส 'ข \  ^  
นักศึกษาและประซาซน เพื่อ'ให้มีความรู้'ความเข้า'ใจและสามารถ,ปฏิบัติงาน'ได้อย่างถูกต้อุงแฟะมีแ1

ๆ)-0 \ - 5 / 1?งเ!

ว ั^ ^ X

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๑๙ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานนิติเวชวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมึ๋)
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๓ .  คุณศมบติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้!

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติ]
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อ ัตรา'

๒. หน้าท่ีความ'ริบผิดชอบหล'ก

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๒๐ ตำแหน่งนายแพทย์,ปฏิบัตการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมึ๋)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใข้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน - 
ปฏิบัติงานต้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีล ักษณะงาน่ที่ปฏิบ ัต ิในด้านต่างๆดังนี้.
๑. ด้านการปฏิบัติการ

- ' (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้
ประซาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องฺกันตนเองห้ริอบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยต้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพื่อให้!ต้องค์ความรู้ 
ทางวิฃาการแพทย์และสาธารณสุฃที่สามารถนำไปปฏิบัติไต้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ.

(๓) รวบรวมข้อมูลแสะศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อว่างแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุ่ม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์แสะสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ให้เบื้นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทร่าบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันท้ังภายในและภาย่นอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ’ผลลัมฤทธ้ีตามท่ีกำหนด

(๒) ข้ีแจงแสุะให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้น แก่ผู้ปวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทำสถิติ•ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบส่วิรสนเทศท่ี๓ย^  
งานการแพท้ย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือัสวน'เกซการ

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แ เ บ ุค ล า ^ ^ ^  ^
นักศึกษาและประชาซน เพื่อ่ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ่ปฏิบัติงานได้อย่างถูก่ตองและ^^^^าพ 1

0  ไ /
V  & - - 3 - - V

1 ' ง ๆ ^ ^ ๔
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพฑยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่า^าน 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัคุ;
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา จากแพทยสภา
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ตำแหน่งที่ ๑.๒.๒๑ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายวิชาการและแผนงาน กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร)
๑. จำนวนตำแหน่งวิางครั้งแรก 

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑ .  ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป็องกับโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประขาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตบเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟ สูมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือ'ให้ไต้องค์ค'วามร ู้ I 

ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประขาขนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประขาซน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาบ

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาบหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตาบที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกับโรค 

การพ้บฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก1ผู้ปวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประชาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบุษสีาร๓นิทิศทแ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานหเอสวันํราชการ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข/ก,บ / เล ^ ^ ^ ไ ร ,
นักศึกษาและประซาซน เพ ื่อ'ให้ม ีความรู้ความเข้า'ใจและสามารถปฏิบ ัต ิงาน'ได้อย่างถูกต้องแ^แโธภา

7 ) .
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนี่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม,ตากว่าน ี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
. ๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรื อคุ ณวุ ฒิอย่ างอื ่ นที ่ เทีย1]เด้ 5 กร่ ๆ' นี ้ ^ละ^^ )  

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา แล ะได ้ร ับ ห น ังส ือ อ น ุ^ห ร ื™ ฒ ิบ ั^แ^)(งาม !' 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 1 ' 1
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ตำแหน่งท่ี ๑.๒.๒๒ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร) 

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความริบผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาบระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานต้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

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

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผสต,อสุขภาพของประซาซน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณส์ฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวซศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวซศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวซศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดซอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราซการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราซ่การ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที,ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแบะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้'ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซบ หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ลอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือสุ่วนํราชการ

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่บ้ืคล;าเารสาธารณ6 
นักศึกษาและประซาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูเ
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนณาตเบ็เนผ้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภาจ*' ข 1 1  ^ ะ5?ะะะะะ“ ะะะะ̂ ^
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียนไสัไมตากว่าน ี้โ^ะได้'ร ับ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาชาเวชกรรม จากแพทยสภา และ'ได้'รับหนังสืออบนี้ตหรืเวฒ,บัตรแส’' '
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
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๑. จำนวนตำแหน่ง'ว่างคร้ังแรก 
. จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานต้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

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

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยต้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ขันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้บฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ไต้องค์ความรู้ 
ทางวิขาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ.

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาขนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประขาซน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกับ 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียฃีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราขการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทฮิ๋ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสาบงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกันข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก'ผู้'ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกขน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี 

(๒)
งานการแพทย์และ 

(๓)

นักศึกษาและประข

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๒๓ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร)

จัดเก็บข้อมูลเบองต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือร:
[าธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานห 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข เส่า'บุ 
ไซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูฅต้
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม'ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเบ็เนผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียน่}

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุง 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
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ตำแหน่งที่ ๑.๒.๒๔ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานนิติเวชวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประชาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงทีมผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝืาระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ■ ทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที,เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ดานการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้,ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกชน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ.ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือร 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานหรุ^วบุ^โ1ชการิ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แ 
นักศึกษาและประซาขน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถู



-  ๕ ๔  -

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้ร ับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์หรือค ุณวุฒ ิอย่างอ ื่นท ี่เท ียบได้ไม ่เ^ร ืาน แ ล ะ ( บ  

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรื^ฒิบัต่รแส๊ดงค5าจมรู 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพฑยสภา /



- ๕๕-

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๓ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 

๑ .  ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 

ประขาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 

แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวิขาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาขนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประขาซบ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เปีนไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๒๕ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาบ หรือส่วนราชการ 
หรือโครง'การ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด 

๓ .  ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ. 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือใบการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 
การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้'ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกชน หรือประซาซบท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสใรุเท!]อท่ี.เก่ียวกับ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือ'ให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ1ของหน่วยงาน'หรือส่^นํรัาซการ

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แ ก ^ ๓ ^ ๓ ธ ^ ถ ^
นักศึกษาและประขาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกเ'ต่อง^ล^®รเ^เ^^

I \ (-ต่ท่ัสื̂ ''ส์*

7 ~ เ  ง  'ๆ '^ 0.
^ 7



. - (ะ๖ -

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น'ที่เทียบ’ได้โม่ตํ่าภว''^ฒสํโตรัธใบ!ณญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได ้ร ับหน ังส ืออน ุม ัต ิหร ือว ุฒ ิบ ัตรค ุว^^รามช ุ๊าน ึ่ร ิ-ญ  
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ หรือ สาชาอายุรศาสตร์โรคเสือ/หรือ เณ®าอเ][ยุ!ศ^ศ'ตํร์-\.“ - . , 1' 1  7  1 ’ 1 โ 1มะเริงวิทยา จากแพทยสภา

\ร):



- ๔๗ -

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๒๖ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

๑., จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๑ อัตรา'

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลก
ปฏิบัติงานใบฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นต่ามที่ไต้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ฟ้องกันโรค แสะภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประชาซบมีสุขภาพที่ดี และสามารถฟ้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยต้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ขันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ไต้อ่งค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติไต้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประซาขน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราขการ

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤฑธี้ที่กำหนด '
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกับโรค 

การพื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก,ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกขน หรือประขาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจไต้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระฟ^สาฐ.
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุบภารกิจของหน่วยงาบห์รอฮ่^ราช?เารุ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข!เก,ใ/ค 
นักศึกษาและประขาซบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ'

* ก ิ ง ^ ' ^ 0
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

-  ๑ .  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม,ตากว่านี้ และได้รับ 
ใบอนุญาตเบ็เนผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา

๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได]
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติ'ฟรอวุ^
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

๕0̂



- ๕ ๙  -

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๒ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานต้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ใด้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑ .  ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาซนมีสุฃภาพท่ีดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประขาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประซาซน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝึาระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้บฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมืความรับผิดขอบในระดับเบื้องด้น แก่ผู้บัวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประขาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยขน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มืสุขภาพที่ดี 

(๒)
งานการแพทย์และ 

(๓)

นักศึกษาและประข

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๒๗ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงาบศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

จัดเกิบฃ์อมูลเบองต้น ทาสถติ ปรับปรุง หรัอจัดทาฐานข์อมูลหรัอร:
ทธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุๆ^แกน^^รฺแธวเแ;ส ุข 
าขน เพ ื่อให ้ม ืความร ้ความ เข ้าใจและส ามารถป ฏ ิบ ัต ิงาน ได ้อยา(ถกตอง^ใ^ภ ''
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ'ได้!ม่ตํ่ากว่านี้^ส่ะโดรบ 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงคุ3ศมีรูค๊วิาม^ามา! 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา

าต
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ตำแหน่งที่ ๑.๒.๒๘ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานออร์โธจดิกส์ กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) -

๑. จำนวนตำแหน่ง'ว่างคร้ังแรก
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังน้ี 

๑ .  ด้านการปฏิบัติการ
. (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 

ประซาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิขาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 

แนวทางการตรวจ ขันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที'สามารถนำไปปฏิบัติไต้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราฃการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประขาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประขาซน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เนินไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาบ หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเนินไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง . 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปีญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริม่สุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก,ผู้บัวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประขาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเนินประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือร: 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยฺงานหรื 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แ; 
นักศึกษาและประขาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถู
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนี่งดังต่อไปนี้ 
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพฑยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่า; 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุม้ติหรือวุฒิบัตรแฟ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภา
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๒๙ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

จำนวน ๑ อัตรา 
๒ .หน้าที่คิว่ามรับผิดํชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐา.น่ะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น. ท ีต่้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมิลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ส้นฟู,ส่งเสริมสุขภาพ ควบคม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาขนมิสุฃภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยใช้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการ่แพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการ่พัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ส้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกันเพื่อให้1ด้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพท่ย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประขาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มิผ่ลต่อสุขภาพของประซาซนเพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และส้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศ.าสตร์และเหตุตายทางนิติเวขศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อไห้การดำเนินงานเป็นไปตาม.เป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ้ีตามท่ีกำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวช้อง 
เพ่ือสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การส้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ท่ีตนมิความรับผิดขอบในระดับเบ้ืองต้น แก่ผู้'บ่]วัยและญาติ หน่วยงาน 
ราฃการ เอกชน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
น่าไปปฏิบัติให้มืสุขภาพท่ีดี.

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบลั5ศสีนั๊เทศ?^ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรืบัสวนร1ชการ'

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข
นักศึกษาและประซาขน เพ้อให้มิความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่า^และเ@51เ^ม่อน 1

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแเ!ดงคุ^ามร้ควุามุชํ1าเ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จากแพทยสภา



- ๖๕ -

ตำแหน่งที่ ©.๒.๓๐ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหสัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑ .  ด้านการปฏิบ้ต ิการ

'('๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประขาชบมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที,รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประซาขน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวขศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาบ หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตบมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก,ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน
ราชการ เอกขน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยขน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบ?น 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือ?™ร;

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข เฟบุค๙ ^ ^ า ^ ล บ ุ 
นักศึกษาและประขาซน เพ ื่อให ้ม ีความรู้ความเข ้าใจและสามารถปฏิบ ัต ิงานได้อย่างถเต ้อ/แส^ป^^^าพ, 1— ™

ว ัง  'น น ํ๐ ''''
0 )
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้!ม่ตํ่ากว่านี้,แสัะ ฤ^

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวฃกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดัง 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา จากแพทยสภา /
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงาบในฐานะผู้ปฏิบัติงาบระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง  ๆ ดังนี้ 

๑ .  ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค แบฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 

ประชาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยต้านวิขาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 

แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา แนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือ'ให้ไต้องค์ค'วามรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาซน่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาขน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และแนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบท1ของพ้ืนท่ี

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้บัวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกชน หรือประชาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี 

(๒)
งานการแพทย์และ;

(๓ )

นักศึกษาและประข

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๓๑ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเวชกรรมพ้นฟู กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

จัดเกิบข้อมูลเป้องต้น ทาสถติ ปรับปรุง หริอจัดทาฐานข้อมูลหริอระบบ๓ 5ส ิ^ ^ เก ย ว ก ํบ  
[าธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงาบหรือส่รืณร;
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่บุ?1ส์*ไรส'าเารเ 
ไซน เพ ื่อให้มีความรู้ความเช้าใจและสามารถปฏิบัต ิงานได้อย่างถู,กต้อังแ^^®^^เา'ไ

^ น ั^ ห ้/
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้!ม่ตํ่ากว่านี้^

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสตํงควสืมรความใ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์แนฟู จากแพทยสภา
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัตการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟืนฟูสมรรถภาพ ส่ง'เสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพชองประซาซบในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประซาขน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาบ หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลส้มฤทธี้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธึ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให ้คำแนะนำ.ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การฟืบฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้'ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประซาขบท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือ'จัด'ทำธาน'ข้อมูล1หรือระ^บํล้'ารลนเทพทเกิยฎกับ 
งานการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สอดคล้องและสนับส'นุนภารกิจของหน่วยงานเ^ส่สืน้ราชการ

, (๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุ ™, เก,' 1 ฃ \  ' 
นักศึกษาและประชาชน เพ ื่อให ้ม ีความรู้ความเข ้าใจและสามารถปฏิบ ัต ิงานได้อย่างเกติ®งแ^^^^^ภา^

''^ท่ัค) ชุ 0  (\/จ

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๓๒ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลสิรินธร)



- ๗๐ -

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา ^
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น่ที่เทียบ'ได้ไม'ต;

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรื 
ความชำนาญใบการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา



- ๗๑ -

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๓๓ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลสิรินธร)

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างคร้ังแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน. 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาขนมีสุฃภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิฃาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวิขาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาขนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประขาขน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวขศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชคาสตร์ ให้เปีนไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสาบงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด ' ' -

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(.๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การฟืนฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก,ผู้บัวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประชาขนท่ัวไบั เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสา^๙ ทศหธ^ญกบ 
งานการแพทย์และสาธารณสฃ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนนภารถิจของหน่วยงานหรือ®ฒรา3

? ฉุ^---คุ' '̂}
■ไ ง  'า 'บุ*,



- ๗เอ -

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพฑยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้โมตฟ้'ศ 'ว่าน้ี*ไเ?สิ,ะ,ได้̂

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้ ร ั บหนั ง สื ออนุ มั ต ํ หร ื ^ ฒิ ผ ั ตเ มร^  
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา ; 1 1 1 ๖ 1 1 ฟ ้เ

• เ^ /)  ง  'ไ 0̂ '



- ๗๓ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๓๔ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลสิรินธร)

.จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

' โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑ .  ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และกัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาขนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยใช้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประซาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาซน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เปีนไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
- วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด 
๓ . ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปิญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพื่นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้'ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกขน หรือประขาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือร: 
'งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานหรื 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ยวกับ



- ๗๔ -

๓ .  ค ุณ ส ม บ ัต ิเ ฉ พ า ะ ส ำ ห ร ับ ต ำ แ ห น ่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่า 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเแเ^ง 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ จากแพท่ยสภา '



- ๗๕ -

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๓๕ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๑ อัตรา 

๒ .  ห น ้า ท ี่ค ว า ม ร ับ ผ ิด ข อ บ ห ล ัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิขาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑ .  ด ้า น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิก า ร

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประขาฃนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประขาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประขาขน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝืาระวัง รักษาโรค และพ่ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ต่รวจขันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวฃศาสตร์ ให้เนินไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวฃศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒ .  ด ้า น ก า ร ว า ง แ ผ น

วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราขการ 
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเนินไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด 

๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 
การพื่นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมืความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก'ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน
ราขการ เอกขน หรือประขาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเนินประโยฃน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มืสุขภาพที่ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือร;:
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรืเ

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แ&บุคสาเ 
นักศึกษาและประขาชน เพื่อให้มืความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูเต้อเแล^

บ ั̂  ̂



๗๖ -

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ

ใบอนุญาตเบ็เนผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นที่เท ียบ!

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนงสืออบุมั®'หรือบัฒบัตร 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา



- ๗๗ -

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๓๖ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางชุนเทียน)

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาขนมืสุขภาพที่ศึ และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประขาซนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาซน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวขศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราขการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน
. (๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราฃการ

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปีญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 
การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมืความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้'ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกขน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มืสุฃภาพท่ีดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารฒเชุฐที่เกี่ยวกับ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข .เพ่ือ'ให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ'ของหน่วยงานหรือ!ส่คํน้ราชการ^

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แส่บุ 
นักศึกษาและประชาขน เพื่อให้มืความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถกต้5

ข ้^ V ^ ไ /
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวฃกรรม จากแพทยสภา ..1
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไ^มดัวุภร่'โนี้๚?คูะไดเรับ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา แ ล ะได ้ร ับ ห น ังส ือ อ น ุม ัฟ ห ร ื^® ^ต(.ส ^เ^ม ร ู\ไ ©
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

นั;น้ี

^ ^ ง 'ไ ค ุ/^ ,น ี้^



- ๗๙ -

ตำแหน่งที่ ๑.๒.๓๗ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาฃนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขต์พื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประซาซน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เปีนไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้ง'ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราฃการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ใด้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ปวยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกซน หรือประชาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถ
นำไปปฏิบัติให้มืสุขภาพท่ีดี .

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือร 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพี่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานห'

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แ II มุก.1 11 
นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้มืความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถู™องแล



- ๘๐ -

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. .ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม,ตากว่าน ี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเปีนผู้ประกอบวิขาขืพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิขาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้]

ใบอนุญาตประกอบวิขาฃีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติใเ 
ความชำนาญในการประกอบวิชาขีพเวชกรรม'จากแพทยสภา 1
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ตำแหน่งที่ ๑.๒.๓๘ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน)

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค พ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาขนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาขนในเขตพื้นที่ที่รับผิดขอบ และแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผสต,อสุชภาพของประขาขน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝืาระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุข'ภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจขันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวฃศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวฃศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานริวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกันข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ -
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมืความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น แก'ผู้'ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราขการ เอกขน หรือประชาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจไต้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยฃนํ .และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มืสุขภาพที่ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ”ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระ 
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงาน'เ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
นักศึกษาและประขาขน เพื่อให้มืความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรุ
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนณาตเปีนผ้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา1 V บ  ̂ --. ■- ..1.
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ,ไ ค ุ)^ ท ุกวาน^

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้ร ับหนังส ืออบ ุม ัเท ีรอ^บตริแสด^ 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา /  / 11
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ตำแหน่งท่ี ๑ . ๒.๓๙ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
(ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดขอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

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

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

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝืาระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวซศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธึ๋ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และขี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมืความรับผิดขอบในระดับเบื้องต้น 'แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน 
ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี -  '

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระ^บัส^ น เท ศ ท ^ อ ก ับ  
งานการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน^ส่^ม^ขการ \

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขเแก่ห ้คส ุฒเรเฒเน ี้!เแ^\  1
นักศึกษาและประซาซน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง่ภูก(4)ง แ ^ ^ ^ ^ ^ ธ ภ ๚ ศ  1

' ^  . ฉ ุ-'*'4 'บั ^
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนี่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม,ตากว่านี้ และได้รับ- 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไมตา^จ่ๆ4 ฯ*ล.!

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และ'ได้'รับหนังสืออนุมัติ^ร.อุ^ร^ส®ฟ้#เปีว่นรู้'ปุ 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

ไแแฒ เ:1111
'
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ตำแหน่งที่ ๑ . ๒.๔๐ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
(กลุ่มงานบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย.
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ 
ประชาซนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนา 
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุ่ฃที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ . ป

(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝัาระวัง รักษาโรค และฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต -

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานขอ'งหน่วยงาน หรือส่วนราชการ

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ' 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา และชี้แจง เก ี่ยวก ับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การพื่นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้'ป่วยและญาติ หน่วยงาน -
ราชการ เอกขน หรือประชาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถ 
นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดื

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระนทํสารฐงฟ้พศพ้ืเน้ียวก' 
งานการแพทย์และสาธารณสุข'เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหเอส่วน้ฒ®ถา 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข แแ'บุคสา 
นักศึกษาและประชาขน เพ ื่อให ้ม ีความรู้ความเข ้าใจและสามารถปฏิบ ัต ิงานได ้อย ่างถ ูกต^เละ^®^^

" ป ,  . . ^ ' ^
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิขาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทืยบได้ไม่ตากว่านี้ และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา ^

๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิขาแพทยศาสตร์ ห ร ือ ค ุณ ว ุฒ ิอ ย ่า ง อ ื่น ท ี่เท ีย บ ไ ด ้า น ไ เล ^ ด ้ร ับ V  
ใบอนุญาตประกอบวิขาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา แ ล ะ ไ ด ้ ร ั บ ห น ั ง ส ื อ อ น ุ ม ั ต ิ ! ( ร อ ว ุ ฒ เ ^ ^ ด ^ ® ' 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา I (

^ 0V 4ส ิส ิ? ! ® ® / ^
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๑.๓ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ ๑.๓.® ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ

(กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลกลาง)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. ห่น้าที่ความรับผิดขอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ่ทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น 
ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษา ทันฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในซ่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้องระดับ 
เบ้ืองต้นท่ีไม่ซับซ้อน.เพื่อให้ประขาชนมีสุขภาพซ่องปากที่ดี

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบ้ืองต้น เพื่อให้!ด้องค์ความรู้ 
ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราขการ และบริบทของพ้ืนท่ี

(๓) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการวางแผน 
พัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเนินไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำตอบป้ญหา และช้ีแจง เก่ียวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบ้ืองต้นแก่ 

ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกขน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ
ที่เนินประโยชน์ และสามารถนำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพซ่องปากที่ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเพ่ือให้สอดคล้อง
และสนับสบุนภารกิจชองหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด แผนงาน หลัก'เกณฑ์ 
มาตรการต่าง ๆ

(๓) สอน นิเทศทักอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันติสาธ^ณสุขฺแกน)' 
บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อ/แล?ทั่แนิติ'ฟ!!'ทํ 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ว ^



- ”

๓ .  คุผสมบติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑ .  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา.

๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
และได้รับใบอนณาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนณาตเป็นผ้ประกอบ
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ตำแหน่งที่ ๑.๓.๒ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลเวขการุณย์รัศมึ๋)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิขาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น 
ตามที่ไต้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑ .  ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษา พ๋ึเนฟู ส่งเสริม ปัองกัน โรคในซ่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้องระดับ 
เบ้ืองต้นท่ีไม่ซับซ้อน เพื่อให้ประขาขนมีสุขภาพช่องปากที่ดี

(๒) ศึกษา-วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบ้ืองต้น เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราขการ และบริบทของพื้นที่

(๓) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการวางแผน 
พัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราฃการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเน้นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้

(๒) ขี้แจงและให้รายละ.เอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำตอบปัญหา และข้ีแจง เก่ียวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบ้ืองต้นแก่ 

ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกขน หรือประขาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ
ที่เน้นประโยชน์ และสามารถนำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี

(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเพ่ือให้สอดคล้อง 
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ V

(๓) สอน นิเทศ'ฝืกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตเลุ่าธา^เมสฃแก่นัก?เ^ท 
บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พละป/]ท่ีเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 1 6 8

*ๆV
' '^ ง  ^
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
วิฃาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

๒. ได้รับปริญญาในสาขาวิขาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ’ไดในุ^ทัเ*ดี4เวุก ัน 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หร ือได ้ร ับใบอ^าต)!๒ผู้ป4^ก อ ใ^ 
วิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา และได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการ,ฝืกอบรมทัน!แพ,ฟ]เฉ,พาะเคุ'
วุฒิบัตร) หรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของ'ฟ ้นต1||||1 
ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี I  \  ไ แ แ !

‘'ไ 0̂
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๑.๔ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ ๑.๔.๑ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

(กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 

. จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ,ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ภายใต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑ .  ด้านการปฏิบัติการ

(๑) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษาป้องกันควบคุมโรค 
และประชาซนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ -

(๒) คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นด้านยา สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาซนได้รับการบริการ ได้มาตรฐานเป็นธรรมและปลอดภัย ,

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น 
เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค

(๔) จัดทำ พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบ้ืองต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง 
ผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเสือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชองงาน 

๒. ด้านการวางแผน
. วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
. (๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง 

ผู้บริโภคในระดับเบ้ืองต้นแก,ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราขการ เอกซนหรือประชาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบ 
ข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์

(๒) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบ้ืองต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ือให้สอดคลอง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และ'ใช้'ประกอบการพิจา^ฟ*?กาหนดแผน^)น 
หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ - . /  / '  '

(๓). สอน นิเทศ ผีเกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม ^ เ ^ ,̂ ^ ® ^ ^  \  
การคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ส เ ม า ! ถ ป ่^ ^ ] 
ได้อย่างถูกต้อง /

^ ภ ัท ํ• ง  ''ไ  ^  '
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มืคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญ่าตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิขาเภสัชศาสตร์ 

และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัขกรรมช้ันหน่ึง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม-

และได้รับใบอนุญาตเป็นผ้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมช้ันหน่ึง หรือได้รับใบอนุ
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษาป้องกันควบคุมโรค 
และประชาซนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(๒) คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นด้านยา สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับสารบริการ ได้มาตรฐานเป็นธรรมและปลอดภัย

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น

ตำแหน่งที่ ๑.๔.๒ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)

เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
(๔) จัดทำ พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบ้ืองต้น1ทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง 

ผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน' 
๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 

๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธฺตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง 
ผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบ 
ข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์

(๒) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทาง๓สัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ือให้สอดคล้อง สนับสบุนภารกิจชองหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

(๓) สอน นิเทศ ผีเกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภ^สาธสรัณสุฃุ* X  
การคุ้มครองผู้บริโภคแก,นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเช้าใจ สาเทรเห้ 
ได้อย่างถูกต้อง 1 (

'ว ้^ V  เแส ิ'^" ‘/
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมข้ันหน่ึง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม่" ^

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอ.ย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสา™'นี้ขา^
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมข้ันหน่ึง หรือได ้ร ับใบอน ุฌ^เป ็น ่^ะ^บฯ 
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม I I  I !

1 1 ^

I 'I
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๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

ตำแหน่งที่ ๑.๔.๓ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

จำนวน ๓ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดขอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับม'อบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
. ๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษาป้องกันควบคุมโรค 
และประขาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(๒) คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นด้านยา สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประซาขนได้รับการบริการ ได้มาตรฐานเป็นธรรมและปลอดภัย

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น 
เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค

(๔) จัดทำ พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบ้ืองต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง 
ผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชองงาน 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป่ตามเป้าหมายผลส้มโ]ทธี้ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบป้ญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง 

ผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประขาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบ 
ข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์

(๒) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบ้ืองต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ือให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้ประกอบการพิจารณากำหมุดแผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

(๓) สอนนิเทศ ผึเกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมพัว่าสชสัาธารณสุข'
การคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อ'ให้มืความรู้ความเข้า'ใจ!
ได้อย่างถกต้อง



- ๙๖  -

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑ .  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัฃศาสตร์ 

และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมช้ันหน่ึง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิฃาชีพ 
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีในระดับเดียวกันในสาขา:
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมช้ันหน่ึง หรือได้รับใบอนุญา™ฟ 
เภสัขกรรม จากสภาเภสัชกรรม
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๑ . ๕  ตำแหน่งนักวิขาการเวฃสถิติปฏิบัติการ 
ตำแหน่งที่ ๑.๕.® ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ 

(ฝ่ายวิชาการและแผนงาน กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ โรงพยาบาลตากสิน)
๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 

จำนวน ๑ อัตรา 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการเวชสถิติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเวชระเบียนและเอกสารด้านวิชาการด้านเวชสถิติ รวมท้ังปรับปรุง 
ให้ทันสมัยเพื่อเป็นหลักฺฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเวชสถิติ

(๒) รวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวช้องกับผู้ปวย การรักษาพยาบาลและการวิเคราะห์โรค ศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานต่าง  ๆ เกี่ยวกับตัวเลขสถิติคนไข้ สถิติโรค สถิติการบำบัดรักษาและผ่าตัด สถิติ 
การชันสูตรโรค สถิติการจ่ายยา สถิติการเอกซเรย์ และสถิติอ่ืน  ๆ ของโรงพยาบาล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ท่ีสังกัด ชี้แจงรายละเอยดช้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิชาการเวชสถิติ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนและกำหนด 
แนวทางปฏิบัติงานทางด้านวิชาการเวชสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลการประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนางานด้าน 
วิชาการเวชสถิติ

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง  ๆ เซ่น ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับ 
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาผึเกปฏิบัติงาน ตอบบีญหาและชี้แจงเรื่องต่าง  ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลลัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑). ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานหรือ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน:วิซท่ีการฟซสถิติ 

ตอบป้ญหาและชี้แจงเรื่องต่าง  ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ!
ที'เป็นประโยชน์
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(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการเวฃสถิติ 
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือส่วนราชการ ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและ 
ความรู้ต่าง  ๆ ทเป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้ 
ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช1' 

ทางเวชระเบียน



ตำแหน่งที่ ๑ .๕.๒ ตำแหน่งนักวิฃาการเวชสถิติปฏิบัติการ
(ฝ่ายวิชาการและแผนงาน กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 

จำนวน ๒ อัตรา 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต้านวิชาการเวชสถิติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเวชระเบียนและเอกสารด้านวิชาการด้านเวชสถิติ รวมท้ังปรับปรุง 
ให้ทันสมัยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเวชสถิติ

(๒) รวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวช้องกับผู้ป่วย การรักษาพยาบาลและการวิเคราะห้โรค ศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานต่าง  ๆ เกี่ยวกับตัวเลขสถิติคนไข้ สถิติโรค สถิติการบำบัดรักษาและผ่าตัด สถิติ 
การชันสูตรโรค สถิติการจ่ายยา สถิติการเอกซเรย์ และสถิติอ่ืน  ๆ ชองโรงพยาบาล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ท่ีสังกัด ขี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิชาการเวชสถิติ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนและกำหนด 
แนวทางปฏิบัติงานทางด้านวิชาการเวชสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลการประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนางานด้าน 
วิชาการเวชสถิติ

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง  ๆ เช่นให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับ 
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาแกปฏิบัติงาน ตอบปิญหาและขี้แจงเรื่องต่าง  ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป็าหมายและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน

.(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานหรือ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาบื้ารบวชสืถตไว3หเง 

ตอบบีญหาและขี้แจงเรื่องต่าง  ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อ'ให้ผู้'รับบริการ'ได้รับ.'ทราบเอมูสัแเ^ววแรู้ศ่ฟ่เๆ^ 
ที่เป็นประโยชน์

V3
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(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิขาการ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการเวชสถิติ 
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือส่วนราชการ ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและ 
ความรู้ต้าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้ 
ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง  ๆ ,
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใ น ส า เ^ ว ช ^ แ ผ เ^ ^ ^ ง ^ ^  ^

& & & แ &

ทางเวชระเบียน
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๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๓ อัตรา 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานเก่ียว■ กับงานด้านวิชาการเวชสถิติ ภายใต้การกำกับ แน่ะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเวชระเบียนและเอกสารด้านวิชาการด้านเวชสถิติ รวมท้ังปรับปรุง 
ให้ทันสมัยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเวชสถิติ

(๒) รวบรวมขอมูลสถิติที่เกี่ยวช้องกับผู้ปวย การรักษาพยาบาลและการวิเคราะห์โรค ศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานต่าง  ๆ เกี่ยวกับตัวเลขสถิติคนไข้ สถิติโรค สถิติการบำบัดรักษาและผ่าตัด สถิติ 
การชันสูตรโรค สถิติการจ่ายยา สถิติการเอกซเรย์ และสถิติอ่ืน  ๆ ชองโรงพยาบาล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ท่ีสังกัด ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิชาการเวชสถิติ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนและกำหนด 
แนวทางปฏิบัติงานทางด้านวิชาการเวชสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลการประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนางานด้าน 
วิชาการเวชสถิติ

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง  ๆ เช่น ให้คำปรึกษาแนะน่าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับ 
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาผึเกปฏิบัติงาน ตอบบีญหาและชี้แจงเรื่องต่าง  ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเบีาหมายและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานง่าน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธี้ที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานหรือ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะ 

ตอบบีญหาและชี้แจงเรื่องต่าง  ๆ เกี่ย'
ที่เป็นประโยชน์

ตำแหน่งที่ ๑.๕ .๓ ตำแหน่งนักวิฃาการเวฃสถิติปฏิบัติการ
(ฝ่ายวิฃาการและแผนงาน กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ สนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)
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(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับ่งานด้านวิชาการเวขสถิติ
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือส่วนราขการ ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้
ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง  ๆ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ *

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ'ย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิ^าใ^เ[เขาวิช^ห; 
ทางเวชระเบียน
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๑ .  จ ำ น ว น ต ำ แ ห น ่ง ว ่า ง ค ร ั้ง แ ร ก  

จำนวน ๑ อัตรา 
ห น ์า ท ี่ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ ห ล ัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการเวชสถิติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑ .  ด ้า น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิก า ร

(๑) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเวชระเบียนและเอกสารด้านวิชาการด้านเวชสถิติ รวมทั้งปรับปรุง. 
ให้ทันสมัยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเวชสถิติ

(๒) รวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวช้องกับผู้ป่วย การรักษาพยาบาลและการวิเคราะห้โรค ศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานต่าง  ๆ เกี่ยวกับตัวเลขสถิติคนไข้ สถิติโรค สถิติการบำบัดรักษาและผ่าดัด สถิติ 
การชันสูตรโรค สถิติการจ่ายยา สถิติการเอกซเรย์ และสถิติอ่ืน  ๆ ชองโรงพยาบาล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ท่ีสังกัด ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิชาการเวชสถิติ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนและกำหนด 
แนวทางปฏิบัติงานทางด้านวิชาการเวชสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลการประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนางานด้าน 
วิชาการเวชสถิติ

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง  ๆ เช่น ให้คำปรึกษาแน่ะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับ 
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาผีเกปฏิบัติงาน ตอบบีญหาและชี้แจงเรื่องต่าง  ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒ .  ด ้า น ก า ร ว า ง แ ผ น

วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเบีาหมายและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด 

๓ .  ด ้า น ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานหรือ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔ .  ด ้า น ก า ร บ ร ิก า ร

(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแ 
ตอบบีญหาและชี้แจงเรื่องต่าง  ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
ที่เป็นประโยชน์

ตำแหน่งที่ ©.๕.๔ ตำแหน่งนักวิชาการเวฃสถิติปฏิบัติการ
(กลุ่มงานประกันสุขภาพ ก่ลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

ฟ  ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิ 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราใเ
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(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการเวฃสถิติ 
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือส่วนราชการ ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและ 
ความรู้ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้ 
ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างฺ  ๆ
๓ .  ค ุณ ส ม บ ัต ิเ ฉ พ า ะ ส ำ ห ร ับ ต ำ แ ห น ่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนี่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซกใ!®

ทางเวชระเบียน .

เ ^ ^ ' ,
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๑.๖  ตำแหน่งนักเวชนิทัศน่ปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ ๑ .๖ .๑  ตำแหน่งนักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ

(ฝ่ายวิชาการและแผนงาน กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนฺ'บริการและ'ระบบคุณภาพ โรงพยาบาลสิรินธร)
๑ .  จำนวนตำแหน่งวิางครั้งแรก

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเวชนิทัศน์ทางการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางการแพทย์ การถ่ายภาพทั่วไป และ 
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง  ๆ ที่ไม่ซับซ้อนเพื่อประกอบการวางแผนหรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ

(๒) ติดตามประเมินผลและสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพ 
ทางการแพทย์ การถ่ายภาพทั่วไป และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง  ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

(๓) ปฏิบัติงานตามขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางการแพทย์ 
และการถ่ายภาพทั่วไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาบของบุคลากรในหน่วยงานหรือส่วนราชการ

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูล การถ่ายภาพทางการแพทย์ และการถ่ายภาพทั่วไป 
เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานหรือส่วนราชการ

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ'ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 

ส่วนราชการ หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั่งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการ แนะนำ สอน ให้คำปรึกษาเบื้องต้น แก่ผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับการผลิตสื่อ 

และการใช้โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้
(๒) จัดเก็บข้อมูล และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น เกี่ยวกับงานฟข้นท้^

ทางการแพทย์ แก่บุคลากรในองค์กรไพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(๓) ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจของหน่วยงานหรือส่ว!เราชกา®
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

. ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดีในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาฐาวิซาหนึ่ง 
ทางเวชนิทัศน์ ทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือทางมีเดียทางการแพทย์และเ#ภศาสิตร'

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีในระดับเดียวกัน ในส ุ/ทว ิ^!ดสาขาว ิซ '1 
ทางเวชนิทัศน์ ทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือทางมีเดียทางการแพท?
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๑.๗ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ ๑.๗.® ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

(กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลกลาง)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 

จำนวน ๑ อัตรา '
หน้าท่ีความรับผิดขอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการแกิไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีไต้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ด ังน ี้'
๑ .  ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานด้านการแกํไฃความผิดปกติชองการสื่อความหมายตามมาตรฐาน 
วิชาชีพด้านการแกไขการได้ยิน หรือด้านการแก้ไขการพูดแก,ผู้!1ขับริการ ผู้ป่วย เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเอง 
และอยู่ในสังคมด้วยตนเองได้อย่างปกติสุข

(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นทางต้านความผิดปกติของก่ารสื่อความหมายที่ไม่ซับซ้อน 
เพื่อประกอบการวางแผนหรือจัดทำรายงานทางวิชาการ

(๓) ติดตามประเมินผล สรุปการศึกษา วิเคราะห์และวิจัย ทางด้านความผิดปกติของการ 
สื่อความหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจข้อมูล และประเมินผลด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายที่ไม่ 
ซับซ้อนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงาน หรือโครงการ 

ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือโครงการ และแก้ไขป้ญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป 
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ๙ท่ีกำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจง และให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล■ ข้อเท็จจริง แก่'บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ

(๑) ให้บริการเชิงวิชาการด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายในระดับที่ซับซ้อนแก่บุคลากร 
ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพื่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน

(๒) สอน นิเทศผีเกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านความผิดป 
แก่ผู้'ร่วม,ทีมงาน ผู้ไต้บังคับบัญชาและบุคลากรที'เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุค 
อย่างเต็มศักยภาพ

(๓) ผีเกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวช้องด้านความผิด

มหมาย

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑ .  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางเวชศาสตร์การแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือทางความผิดปกติชองการสื่อความหมาย 
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา:วิชา:1 )ฟ*าศาสตร์การแเ 
ทางเวชศาสตร์การแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือทางความผิดปกเ^ง{ฬรสอคิวามใ 
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่?
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ตำแหน่งที่ ๑.๗.๒ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ 
(กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแกิไฃความผิดปกติของการส่ือความหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานด้านการแกํไฃความผิดปกติของการสื่อความหมายตามมาตรฐาน 
วิชาชีพด้านการแกไขการได้ยิน หรือด้านการแกไขการพูดแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถข่วยเหลือตนเอง
และอยู่ในสังคมด้วยตนเองได้อย่างปกติสุข

(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิฃาการเบื้องต้นทางด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายที่ไม่ซับซ้อน 
เพื่อประกอบการวางแผนหรือจัดทำรายงานทางวิขาการ

(๓) ติดตามประเมินผล สรุปการศึกษา วิเคราะห์และวิจัย ทางด้านความผิดปกติของการ 
สื่อความหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการที่อยู่ในความรับผิดขอบ

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจข้อมูล และประเมินผลด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายที่ไม่ 
ซับซ้อนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงาน หรือโครงการ 

ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือโครงการ และแกํไฃป้ญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป 
ตามเป้าหมายผลลัมฤทธี้ที่กำหนด

๓ .  ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ 

ร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
' (๒) ขี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ

( ๑ ) ให้บริการเขิงวิชาการด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายในระดับที่ซับซ้อนแก่บุคลากร 
ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มชีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน .

(๒) สอนนิเทศ'ผิกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
แก่ผู้ร่วมทีมงาน ผู้ใต ้บ ังค ับบ ัญขาและบุคลากรที่เก ี่ยวช้องเพ ื่อพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากรใ^^^^^^งกันได้ 
อย่างเต็มศักยภาพ /  / &  - \

(๓) ผิกอบรม หรือถ ่ายทอดความรู้แก'บ ุคลากรท ี่เก ี่ยวข ้องด ้านความผิดเกต ิเชอ^^^ว®ม\ย \  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

บ ุ^
''กับ?'),3๐ ‘จ^
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางเวชศาสตร์การแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
และได้รับใบอนุญาตเป็นผ้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความใฌ^

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาข'™'
ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือทางความผิดป 
และ'ได้,รับ'ใบอนุญาตเป็นผู้'ประกอบ'โรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดป้กติ1ของกาเสอ
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

๑.๘ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
- ตำแหน่งที่ ๑.๘.๑ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

(กลุ่มงานจิตวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางจุนเทียน)

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบทุลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก ภายใต้การกำอับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐาน 
วิชาชีพจิตวิทยาคลินิกกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือค้นหา อธิบาย ทำนายแนวโน้นความผิดปกติทางจิต พยาธิสภาพทาง 
สมอง พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ บุคลิกภาพ เชาว์ปัญญา กลไกท่ีมาหรือมาเหตุของปัญหา 
สุขภาพจิตและสารเสพติด ความผิดปกติทางจิตใจ การกระทำผิดกฎหมายหรือกรณีที่เกี่ยวช้องกับทางกฎหมาย 
การเจ็บป่วยทางจิตเวชในระดับที่ไม่ซับช้อน

(๒) ให้การปรึกษา จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด การบำบัดทางจิตวิทยา ฟินฟูสมรรถภาพทาง 
จิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกใน่ระดับท่ีไม่ซับช้อน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเช้าใจ 
ยอมรับปัญหาของตบเอง ปรับเปลี่ยน' อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือแก้ปัญหา บุคลิกภาพที่ 
บกพร่องให้เหมาะสม และใช้ศักยภาพชองตนเองได้

(๓) ส่งเสริม ป้องกัน เฝืาระวัง แกไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพทาง่จิตใจ 
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ ด้วยเครื่องมือและกระบวนกฺารทางจิตวิทยาคลินิก : 
เพื่อพัฒนาศักยภาพในกๅรดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ป้องกันการกลับมาป่วยซํ้า หรือกระทำผิดซํ้า 

. (๔) 'รวบรวม ศึกษา ข้อมูลงานวิจัย ด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้อง 
เพื่อให้เกิด่ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านจิตวิทยาคลินิก

(๔) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน ทางจิตวิทยาคลินิก เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบ 
การวางแผน พัฒนาการปฏิบัติงาน 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาน หรือโครงการชองหน่วยงาน 

หรือส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประส่านงาน

(๑) ประสานการทำงาบุร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงา 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธ้ีตามท่ีกำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอ่ืยดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคล 
ราชการท่ีเก่ียวช้อง เพ่ือสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตาม

นราชการ
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๔. ด้านการนริการ
(๑) เผยแพร่ ประซาสัมพันธ์ความรู้วิขาการจิตวิทยาคลินิก วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 

มีความรู้ มีความเข้าใจ ปรับใข้ในการดำเนินชีวิต
(๒) ถ่ายทอดผี]กอบรม องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านจิตวิทยาคลินิก จัดทำแผนการผี]กอบรม 

เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษา ประซาซนท่ัวไป
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา'วิซา!ดเอุฐทวิซา,หน่ึง 

ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิ;
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาซ.

ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลิใ



~ (3)(ฐิ)0ไ -

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ

๑.๙ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ ๑ .๙.๑ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

(กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลกลาง)

มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา 
และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาที่ 
ถูกต้องเหมาะสม

(๒) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสี . 
วินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และ 
สาธารณสุข

(๓) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใด 
ด้านหน่ึงทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เปีนข้อมูลสำหรับการพัฒนางานด้านรังสี. 
การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ

(๔) ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี 
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี

(๔) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสีในงาน 
ด้านใดด้านหน่ึงทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 
งานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงานฺ

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยง^ หรอสวปรุจซก"
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอ/หม;

— อั^ ‘̂ "
' 0 ง  ‘'ไ 1จ^
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๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ข้อมูลเซิงวิฃาการเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหนาที่ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ 

และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์ 

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
(๓) ส่งเสริม หรือประขาส้มพันธให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิขาชีพรังสีเทคนิค 

ไปใซในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประขาซนไต้รับบริการทางรังสีการแพทย์อุย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ 
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปบื้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาวิใ^ส5โสตั๊^ารั้ 

ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเปีนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิเ 

ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเน็)นผ้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างคเง่แรก 
จำนวน ๒ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลก
ปฏิบํติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานต้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับ 
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่างๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานต้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา 
และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการไต้รับการตรวจรักษาที่ 
ถูกต้องเหมาะสม '

(๒) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานต้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดต้านหนึ่งทางรังสี 
วินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานต้านรังสีการแพทย์และ 
สาธารณสุข

(๓) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางต้านใด 
ด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชคาสตรื่นิวเคลียร์ เพื่อใช้เนินข้อมูลสำหรับการพัฒนางานต้านรังสี 
การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ

(๔) ดำเนินการต้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี 
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดกัยจากรังสี

(๔) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสีในงาน 
ด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เนินข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 
งานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข 

๒. ด้านการวางแผน 1

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเนินไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธี้ที่กำหนด 

๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงวน'หรืฮสํรนรชุ!การ, 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด /

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แ ก ่บ ุค ค ล ห ร ือ ห ์น ่ว ^ ส ่^ ™ ช ีภ า ^  
ที่เกี่ยวข้อง เพ ื่อสร้างความเข ้าใจหรือความร่วมมือในการดำเน ินงานตามที่ไต ้ร ับมอแหมาย^^^^^ ] I

ตำแหน่งท่ี ๑.๙.๒ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน)
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๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ข้อมลเซิงวิฃาการเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ 

และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก,ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เช้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์ 

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย '
(๓) ส่งเสริม หรอประชาส้มพันธให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิขาชีพรังสีเทคนิค 

ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตชองผู้รับบริการ 
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกับ ในสาขาวิชาวิทย^ ารเแพทย

ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
๒. ได้รับปริณญ่าโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา:วิชาวิ 

ทางรังสีเทคนิคและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
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๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย

ตำแหน่งที่ ๑.๙.๓ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงาบรังสีวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์)

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา 
และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาที่ 
ถูกต้องเหมาะสม

(๒) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสี 
วินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และ 
สาธารณสุข

(๓) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใด 
ด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานด้านรังสี 
การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ

(๔) ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี 
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี

(๔) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสีในงาน 
ด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 
งานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน ในั®ช่ม^าชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือฟ 
ที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รัชมอบหม/ย

0
'ร''ไV*
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๔. ด้านการบรการ
(๑) ให้ข้อมูลเซิงวิชาการเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ 

และการ'ป่องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก1ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์ 

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
(๓) ส่งเสริม หรือประขาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค 

ไปใข้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประซาขนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตชองผู้รับบริการ 
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปบื้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา^!1130311ตร์การแพทย์ 

ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับในสีๆขาวิ^าวทยวุศาสเ ^ทย

ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนญาตเป็นผ้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค/
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างคเงแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับ 
มอบหมาย ,

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านตางๆ.ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉย 'หรือการรักษาทางรังสีวิทยา 
และตรวจสอบคุณภาพชองงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพอให้ผู้รับบริการไต้รับการตรวจรักษาที่ 
ถูกต้องเหมาะสม

(๒) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานต้านเทคนิคและเครื่องมือต้านใดด้านหนึ่งทางรังสี 
วินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพอพัฒนางานต้านรังสีการแพทย์และ 
สาธารณสุข

(๓) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใด 
ด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานต้านรังสี  ̂
การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ

(๔) ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี 
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภยจากรังสี

(๔) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการ.จัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสีในงาน 
ต้านิใดต้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 
งานต้านรังสีการแพทย์และสำธารณสุข 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางัแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

- หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธี้ที่กำหนด

ตำแหน่งที่ ๑.๙.๔  ตำแหน่งน้กรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน)

๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงา 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ้ีตามท่ีกำหนด
(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกันข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ'

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีไต้รับมอ
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๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ข้อมูลเซิงวิฃาการเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย และผู้สน'ใจ่ 'ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ 

และการป้องกันกันตรายจากรังสี เพื่อความป่ลอดภัยแก'ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูล.เบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์ 

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
(๓) ส่งเสริม หรือประซาสัมพันธ๎ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์น้ามาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค 

ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประขาซนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดความ 
ปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ 
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดยวกัน ในสาขาวิขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค -
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิ๓ วิทเกศาสเ 

ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
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๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างค?งแรก
จำนวน ๑ อัตรา • . -

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพตามมาตรฐาน. 
งานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา

(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อประกอบการ 
วางแผนหรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข

(๓) ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพ่ือให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดขอบ

' (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม1ซับซ้อน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ 
วางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใข้บริการ ผู้ป่วย ญาติ 

และประขาขนท่ัวไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
(๒) สอน แน 

ความสามารถและทักษะท่ีจำ 
(๓) ให้บริการ 

ข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ที่เป็,

๑.๑๐  ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ ๑ .๑๐ .๑  ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

(กลุ่มงานธนาคารเลือด กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประซารักษ์)

ะนำ การปฏิบัติงาน แก ่บ ุคลากรด ้าน ส าธารณ ส ุขและน ักะฒ ฟ ้ห ม ีค 'วาม ร ู้ 
เป็น'ในการ'ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแกิไ,ขป้ฌทัวัอยา*มี4 ร'ะฐิทธภ,'5 
ข้อมูล แก่ผู้,ที่เกี่ยว,ข้อง ในเรื่องที่เก่ียวกับงานในคว'}มรบผิ^ชุฐ.บ เพ่ือฺเใ}ง!ด้ '̂ราบ
มประโยฃน์ สอดคล้องและสนับสนนภารกิจของหา ยๆ-ากนา คาร\

.Vง;;';181

ง ,า 0̂
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๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
วิฃาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ^

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา1ว ิช ^ โทคนคิก'ไฯณ,พท่ีบั 
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ห ร ือ ไ ด ้ร ับ ั(บ อ น ี้^ ^ เ^ ^ ^ ะ \อ ใ X  
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ เ^ 1 ]

ง ^ ^ ^



- ๑๒๓ -

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงาบในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมิลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 

๑ .  ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 

งานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา
(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบ้ืองต้นด้านเทคนิคการแพทย์ท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพ่ือประกอบการ 

วางแผนหรือการจัดทำรายงานทวงวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข
^๓) ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพ่ือให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใข้เปีนข้อมูลในการ 

วางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 
๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 

'๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมถุทธิ้ตามที่กำหนด.
(๒) ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ

(๑) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก,ผู้ใข้บริการ ผู้ป่วย ญาติ 
และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มิความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

(๒) สอน แน 
ความสามารถและทักษะท่ีจำ

(๓) ให้บริการ 
ข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ที่เปี,

ตำแหน่งที่ ๑.๑๐.๒ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประขารักษ์)

ะนำ การปฏิบัติงาน แก,บุคลากรด้านสาธารณสุขแล2 
เป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไชป้ญใ 
ข้อมูล แก่ผู้'ที่เกี่ยว'ข้องในเร่ืองท่ีเก่ียวกับงาน'ไนควาว่ท่ี)น้ี7 ' . ^ . . ™  
มประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่'1}งานหร!แ

‘ว ่^

วความริ
)าพ'

9าบ11

ง'"ไ0̂ .
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๓. คุณสมบตเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาเทคนิคการแพทย์ 

และได้รับใบอนุญาตเนินผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเนินผู้ประกอบ 
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในรฺะดับเดียวกัน ในสา^กวิข^ทค,นิคการุไแ 
และได้รับใบอนุญาตเนินผ้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ'ได้'รับ'ใ'ปอนี้ฤเ^,น ิ; ® ก
“ . ฯ.., . . . ฯ , "'.,.'เ ',. . .. . .ฯ. .. * ! นิ เะสิเ̂วิขาขพเทคนิคการแพทยฃองสภาเทคนิคการแพทยํ 1 1 'ๆ & & &\\ \  เพ®แ;
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ตำแหน่งที่ ๑.๑๐.๓ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๓ อัตรา - ' .

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ แสะปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมิลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 

๑ .  ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 

งานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา
(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อประกอบการ 

วางแผนหรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข
(๓) ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์-เพื่อให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน่โครงการที่รับผิดชอบ
(๔) .ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม,ซับซ้อน เพื่อใช้เนินข้อมูลในการ - 

วางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงา.น หรือส่วนราชการ 
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเนินไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธิ้ที่กำหนด 

๓ .  ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมถุทธึ๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ

(๑) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ 
และประชาขนท่ัวไป เพื่อให้มิความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

(๒) สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แก,บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึก^
ความสามารถและทักษะที่จำเนินในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก่ไฃป้ญหาฒ่^มืป^ทธ/ 

(๓) ให้บริการข้อมูล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเร ื่องท ี่เก ี่ยวก ับงานในความรับเดชส ์บ^เใ^
ข้อมลและความร้ต่าง  ๆ ที่เนินประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหริอส่^&เ!

I V ?ฒ5■โ
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป ็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสดัขาใ^าเทคนฺคกาเ 
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รั1 
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ '



๑๒๗

๑.๑๑  ตำแหน่งพยาบาลวิฃาฃีพปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ ๑ .๑ ๑ .๑  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง)
๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 

จำนวน ๖ อัตรา 
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก,ผู้ใช้บริการ 
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปิญหา วินิจฉัยปิญหา ภาวะเท่ียง.เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นิติ.วิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย แสะมีประสิทธิภาพ

(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา พื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่น  ๆ ทางด้านสุขภาพ 
เพื่อสุขภาพที่ดีฃองประขาขน

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก1ผู้ใข้บริการและครอบครัว ขุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 

ป้องกัน ดูแลรักษา พื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาซนสามารถ.ดูแลตนเองได้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประขาขน 

ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยฃน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
และใช้ประกอบการพิจารพากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง  ๆ
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้ร ับปริญ.ญาตรืหรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นที่เท ียบได้ในระดับเดียวกัน ในุเ 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิขาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและกาๆ
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ฒ ส ๅ ญ า^ ^ ^ ^ ^ ^ 'ศ าส ต ร ์II  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและกา5ผ ด 'Iภ ร ร !เแ แ ||| เ  1

ส่ตร์
ชันชน:]
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๙ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดขอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิขาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิขาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑ .  ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

(๒) คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพวิเคราะห์ปิญหาวินิจฉัยปีญหาภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ

(๔) ส่งเสริม ปีองกัน ดูแลรักษา ทันฟูสุขภาพประขาขน หรือการบริการอื่น  ๆ ทางด้านสุขภาพ 
เพื่อสุขภาพที่ดีฃองประชาชน 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก’บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งที่ ๑.๑๑.๒ ตำแหน่งพยาบาลวิฃาชีพปฏิบัติการ
(ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน)

๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก,ผู้ใฃ้บริการและครอบครัว ชุมขน เกี่ยวกับการส่งเสริม 

ปีองกัน ดูแลรักษา ทันฟูสภาพ เพื่อให้ประชาขนสามารถดูแลตนเองได้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประขาชน 

ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง  ๆ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนี่งดังต่อไปนี้
๑. ได้ร ับปริญญาตรีหรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นท ี่เท ียบได้ในระดับเด ียวกัน ในสุ:

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผบุ 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสุก 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการ,พยาบาลและการ๗
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๖ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้!ช้บริการ 
เพื่อให้!ด้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปีญหา วินิจฉัยปิญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ

(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา พินฟูสุขภาพประขาซน หรือการบริการอื่น  ๆ ทางด้านสุขภาพ 
เพื่อสุขภาพที่ดีฃองประขาขน 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธฺตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะน่า ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก,ผู้!ข้บริการและครอบครัว ขุมซน เกี่ยวกับการส่งเสริม 

ป้องกัน ดูแลรักษา พินฟูสภาพ เพื่อให้ประซาขนสามารถดูแลตนเองได้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิฃาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประขาชน 

ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง  ๆ
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑. ได ้ร ับปริญญาตรีหร ือค ุณว ุฒ ิอย ่างอ ื่นท ี่เ,

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง

ตำแหน่งที่ ๑.๑๑.๓ ตำแหน่งพยาบาลวิชาฃีพปฏิบัติการ
(กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

1ยบได้!นระดับเดียวกัน ใ' 
หรือการ'พยาบาลและการ,
Iบได้!นระดับเดียวกัน 
หรือการพยาบาลและ■ กา
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการพยาบาลชั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก,ผู้ใช้บริการ 
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ป้ญหา วินิจฉัย'ปืญ'หา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

- (๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ

(๔) ส่งเสริม ฟ้องกัน ดูแลรักษา พื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่น  ๆ ทางด้านสุขภาพ 
เพื่อสุขภาพที่ดีของประขาซน 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงาน หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย - 

๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก'ผู้ไข้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 

ป้องกัน ดูแลรักษา พื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประขาชนสามารถดูแลตนเองได้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประซาซน 

ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประ'โยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง  ๆ
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑. ได ้ร ับปริญญาตรีหร ือค ุณว ุฒ ิอย ่างอ ื่นท ี่เ,

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง

ตำแหน่งที่ ๑ .๑๑.๔  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

• ''ง

ไยบได้ในระดับเดียวกัน 
หรือการพยาบาลและการ 
ณได้ในระดับเดียวกัน 
หรือการพยาบาลและก
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ตำแหน่งที่ ๑ .® ๑ .๕ ตำแหน่งพยาบาลวิฃาชีพปฏิบัติการ
(กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราขพิพัฒน์)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๑ อัตรา 

๒. หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใข้บริการ 
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

. (๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ

(๔) ส่งเสริม ปัองกัน ดูแลรักษา พื้นฟูสุขภาพประซาซน หรือการบริการอื่น  ๆ ทางด้านสุขภาพ 
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาบ หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงาน หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด -

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาบตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะน่า ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก,ผู้ใข้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 

ป้องกัน ดูแลรักษา พื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาขนสามารถดูแลตนเองได้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประขาซน 

ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยฃน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑. ได้ร ับปริญญาตรีหรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นท ี่เท ึยบได้ในระดับเด ียวกัน ในส; 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและเาเ1รโผ
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ตำแหน่งที่ ๑.๑®.๖ ตำแหน่งพยาบ่าลวิฃาฃีพปฏิบัติการ
(กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๖ ฉัตรา 

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที,ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห้ปีญหา วินิจฉัยป้ญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ -

(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา พินฟูสุขภาพประขาขน หรือการบริการอื่น  ๆ ทางด้านสุขภาพ 
เพื่อสุขภาพที่ดีฃองประชาชน 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาบของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงาน หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใข้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 

ป้องกัน ดูแลรักษา พื่นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาซน 

ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
๓ .  ค ุผ ส ม บ ัต ิเ ฉ พ า ะ ส ำ ห ร ับ ต ำ แ ห น ่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้ร ับปริญญาตรีหรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นท ี่เท ียบได้ในระดับเด ียวกัน ในสาขาวิข; 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพ'ยาบาลและการผดุง 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในส 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผเงค
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๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๘ อัตรา 

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 

๑ .  ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 

เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและ'ปลอดภัย
(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ป้ญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 

- นิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(๓) บันทึก'รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 

ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(๔) ส่งเสริม ปัองกัน ดูแลรักษา พินฟูสุขภาพประขาซน หรือการบริการอื่น  ๆ ทางด้านสุขภาพ 

เพื่อสุขภาพที่ดีฃองประชาขน 
๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด 

๓ .  ด้านการประลานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงาน หรือหน่วยงานหรือส่วนราฃการ 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ

(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 
ปัองกัน ดูแลรักษา พินฟูสภาพ เพื่อให้ประขาชนสามารถดูแลตนเองได้

(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประชาชน 
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยขน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง  ๆ .
๓ .  .คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑. ได้ร ับปริญญาตรีหรือค ุณวุฒ ิอย่างอ ื่นท ี่เร ์ 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที?

และได้รับใบ.อนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง

ตำแหน่งที่ ๑ .๑๑.๗  ตำแหน่งพยาบาลวิฃาฃีพปฏิบัติการ
(กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราฃพิพัฒน์)

1ยบไดํในระดับเดียวกัน ในสาข#ซ์กัพบัาใ? 
หรือการพยาบาลและการผด๓ รรรฬน้หน? 
เบได้ในระดับเดียวกัน ใใเพ้ืาฃ?
หรือการพยาบาลและการ!ดุงเ

|?)งาน์’
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ตำแหน่งที่ ๑.๑๑.๘  ตำแหน่งพยาบาลวิขาชีพปฏิบัติการ
(กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวฃกรรม กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราฃพิพัฒน์)

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๔ อัตรา

๒. หน้าที่ความรับผิดขอบหลั่ก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 

๑ .  ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 

เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(๒) คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพวิเคราะห์ปัญหาวินิจฉัยปัญหาภาวะเส่ียงเพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 

นิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(๓) บันทึก. รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 

.ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ.
(๔) ส่งเสริม ปัองกัน ดูแลรักษา พินฟูสุขภาพประซาขน หรือการบริการอื่น  ๆ ทางด้านสุขภาพ 

เพื่อสุขภาพที่ดีฃองประขาขน
๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราฃการ 
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 

๓. ด้านการประสานงาน
.(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงาน หรือหน่วยงาบหรือส่วนราชการ 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราขการ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ

(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมขน เกี่ยวกับการส่งเสริม 
ป้องกัน ดูแลรักษา พินฟูสภาพ เพื่อให้ประชาขนสามารถดูแลตนเองได้

(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประซาขน
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง  ๆ
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้ร ับปริญญาตรีหรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นท ี่เท ียบได้ในระดับเด ียวกัน ในสาฃลัวิชา'พยา1?

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผ^
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในเ(า'ข^ว®®^ย;!เภ'ล®สตร 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิฃาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการ!ดุงเ

^ ฐ ' ง 5 ^
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๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๕ อัตรา’ .

๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานต้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ใดัรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการพยาบาลชั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพอให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

(๒): คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ

(๔) ส่งเสริม ปัองกัน ดูแลรักษา พื้นฟูสุขภาพประชาซน หรือการบริการอื่น  ๆ ทางด้านสุขภาพ 
- เพื่อสุขภาพที่ดีฃองประชาซน 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเปีนไปตามเป้าหมายผลลัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงาน หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งที่ ©.©๑.๙ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(กลุ่มงานการพยาบาลผู้'ป่วยออุร[ธปีดิกส์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โร่งพยาบาลราชพิพัฒน์)

๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบ้ืองต้นแก่ผู้ใข้บริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับการส่งเสริม 

ป้องกัน ดูแลรักษา ■ พ้ืนฟูสภาพ เพ่ือให้ประซาซนสามารถดูแลตนเองไต้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประซาซน 

ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเบ็เนประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มา ตร กา ร ต ่ า ง ๆ . . "
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี .
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศวิส!?

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง ห ร ือก ารพ ยาบ าลแล ะก ารผ ด ุงค รรภ ช ั้น ํห ้น ง ิ^  
๒. ได้รับปริญญาโทห่รือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในเ ส ุ^ ช า เ ซ ! เ า ^ ล ^ ^ ' '  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือการพยาบาลและการผเงครรภ์^^^^

รั)Vฐ'"\‘บ ั0
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ตำแหน่งที่ ๑ .๑ ๑ .๑ ๐  ตำแหน่งพยาบาลวิฃาชีพปฏิบัติการ
(กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

๑ .  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 
จำนวน ๘ อัตรา 

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 

๑ .  ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 

.เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปีญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 

นิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์.และทันเวลา
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 

ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา พันฟูสุขภาพประซาซน หรือการบริการอื่น  ๆ ทางด้านสุขภาพ 

เพื่อสุขภาพที่ดีฃองประซาซน
๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานท่ีรับผิด.ขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 

๓ .  ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงาน หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

.เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ

(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 
ป้องกัน ดูแลรักษา พันฟูสภาพ เพื่อให้ประชาซนสามารถดูแลตนเองได้

(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิขาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประซาซน
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ทเป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง  ๆ
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มืคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้ร ับปริญญาตรีหรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นท ี่เท ียบได้ในระดับเด ียวกัน ในสาชาวิข้าพัยาป้รลคุาสตร์ 

และไต้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดังครรภัข้นหินง'
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ให้สาช่า^แพ้แ&บ๚®#า1สตร,'เ' 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและกาเผดุเ

'4®
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ตำแหน่งที่ ๑ .๑ ๑ .๑ ๑  ตำแหน่งพยาบาลวิฃาชีพปฏิบัติการ
(กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

๑. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน ๑ อัตรา .

๒. หน้าท่ีความรับผิดขอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิขาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพื่อให้ได้รับการดูแล.์ ท ีถู่กต้องเหมาะสมและปลอดภัย

(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปิญหา วินิจฉัยปิญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ปวย 
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ

(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา พินฟูสุขภาพประขาซน หรือการบริการอื่น  ๆ ทางด้านสุขภาพ 
เพื่อสุขภาพที่ดีฃองประขาขน 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราขการ

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงาน หรือหน่วยงานหรือส่วนราขการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
- (๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใข้บริการและครอบครัว ขุมซน เกี่ยวกับการส่งเสริม 

ป้องกัน ดูแลรักษา แนฟูสภาพ เพื่อให้ประขาซนสามารถดูแลตนเองได้
(๒). ให้บริการข้อมูลทางวิขาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประขาขน

ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยขน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราขการ 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง  ๆ

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได ้ร ับปริญญาตรึหรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นท ี่เท ียบได้ในระดับเด ียวกัน ในสาฃาวิขาพยาบาล^าสตร์ 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิฃาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดงฬรรภ์ขั้นใฟดั'X 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในส่า'ขา^ ! ' เพ■ ยา^า&ศเ 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิขาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง ห ร ือ ก าร พ ย าบ าล แ ล ะ ก าร !ด ุ-งค ุร ร ^ !เ^ เ^
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ตำแหน่งที่ ๑.๑๑.๑๒ ตำแหน่งพยาบาลวิฃาชีพปฏิบัติการ 
(กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกตรวจโรคเฉพาะทาง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลราฃพิพัฒน์)
๑ . จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 

จำนวน ๑ อัตรา 
๒. หน้าท่ีความรับผิดขอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ด้งน้ี 
๑ .  ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

(๒): คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ป้ญหา วินิจฉัยปีญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง 
นิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาล เบ้ืองต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ

(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา พ้ืเนฟูสุขภาพประซาซน หรือ การบริการอื่น  ๆ ทางด้านสุขภาพ 
เพื่อสุขภาพที่ดีฃองประขาขน 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือส่วนราฃการ 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายผลสมฤทธิ๋ที่กำหนด 
๓ .  ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงาน หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ขุมซบ เกี่ยวกับ การส่งเสริม 

ป้องกัน ดูแลรักษา พ้ืเนฟูสภาพ เพื่อให้ประขาขนสามารถดูแลตนเองได้
•(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิขาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยว กับ การพยาบาล เพื่อให้ประขาชน 

ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
๓ .  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับ ปริญญา ตรี หรือ คุณวุฒิ อย่าง อ่ืน ท่ี เทียบได้ใน ระดับ เดียว กัน ใ น ^ า ว  ฃวุพ4เจษจสคาสดร 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ ก า ร ผ ส ^ ร เแ ^ ห ^  . .
- ๒. ได้รับปริญญา'โทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบ'ได้ในระดับ เดียว กัน ใน/ไช'เท6แ ส ต !  1 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและ ก า ร ผ ด ง ค ร ร ภ ์^ ^ ^ ^ ^  )  I I

\ ' 2 .,̂ -----''V บ ?ุ )^ ^ 0̂  .-'


