
                                                                      โครงสรางบริหาร/โครงสรางตาํแหนงงานทีต่องการจริง 

ผอ.รพ.รร.นร. 

รอง ผอ.รพ.รร.นร. 

  

กลุมงานบริการทางการแพทยเชงิรกุ กลุมงานบริการผูปวย กลุมงานสนบัสนุนการบริการทางการแพทย 
 

-  หองตรวจโรคทั่วไป ,ศลัยกรรม และเวชระเบียน                                       

(หน.หองตรวจโรค, พยาบาลหองตรวจโรคทัว่ไป,พยาบาล 

หองศลัยกรรม,จนท.เวชระเบียน) 
 

- ตึกผูปวย 

(หน.ตึกผูปวย., พยาบาลตึกผูปวย.) 
 

- หองทันตกรรม 

(ทันตแพทย,ทันตนามัย,พยาบาลทันตกรรม 

 ผช.ทันตแพทย ) 
 

- หองรังสีวทิยา 

(หน.หองรังสี.,พยาบาลรังสี) 
 

- หองกายภาพบาํบัด 

(นักกายภาพบาํบัด,ผช.นักกายภาพฯ) 

- หองพยาธวิิทยา 

(หน.หองพยาธวิิทยา,พยาบาลพยาธวิิทยา) 
 

- หองแพทยแผนไทย 

(แพทยแผนไทย ) 

 

- งานตรวจสุขภาพประจาํป 

(หน.พยาบาล.พนักงานสถิติ) 
 

- งานเวชกรรมปองกันและงานสขุาภบิาล 

(นายทหารเวชกรรมปองกัน,ผช.นายทหารเวชกรรม

ปองกัน) 
 

- งานเภสชักรรม 

(เภสัชกร.พยาบาลเภสัชกรรม,ผช,เภสชักร) 

- งานธรุการและกาํลังพล 

(นายทหารธรุการและกําลังพล,ผช.นายทหารธุรการและ 

กําลังพล,เสมียนธรุการ) 

- งานการเงินและงบประมาณ 

(นายทหารการเงินและงบประมาณ,ผช.นายทหารการเงิน 

และงบประมาณ,ลูกจางประจํา) 

- งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ 

(นายทหารสารสนเทศและประชาสัมพันธ) 

- งานบรกิารและสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม 

(นายทหารบริการและสนับสนุนดานสิง่แวดลอม,ผช. 

นายทหารบรกิารและสนบัสนุนดานสิ่งแวดลอม) 

- งานแผนและโครงการ 

(นายทหารแผนและโครงการ.ผช.นายทหารแผนและโครงการ) 

- งานสงกาํลงับาํรุงพสัดแุละครุภัณฑ 

(นายทหารสงกาํลงับาํรุงพสัดแุละครภุัณฑ) 



   

                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานประจํา 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

1 รพ.รร.นร. นายทหารกําลังพลและ

ธุรการ 

 ร.อ. พ. 1. บริหารงานกําลังพลและงานธุรการของ 

รพ.รร.นร. 

  

 

1.เพื่อใหงานกําลังพลและงานธุรการ 

ดําเนินงานไดอยางถูกตองตามระเบียบ

กฎเกณฑ และ ทันเวลา 

 

  

 

1.รอยละของงานที่ดําเนินการได

อยางถูกตองและทันเวลา     

 - งานดานกําลังพล ตรงเวลาตาม

วงรอบ และมีการปรับปรุงหรือพัฒนา

ตามการรองเรียน                              

- งานดานธุรการ มีความถูกตอง

ผิดพลาดนอยที่สุด ทันเวลา ไมสูญ

หาย 
 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

1. วางแผนใหสอดคลองกับ

ภาระงานในแตละดานของงาน

กําลังพลและงานธุรการ ใหแก

ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานตาม

กรอบเวลาที่กําหนด 

1.กํากับดูแลการปฏิบัติงานกําลัง

พลและงานธุรการใหเปนไปตาม

วงรอบที่เหมาะสม ถูกตอง และ

ทันเวลา 

 

 

1. สนับสนุนในการประสานงาน

ทางธุรการดานกําลังพลกับ

หนวยงานอื่น หากมีการ

ดําเนินงานบางสวนที่เกิดความ

ขัดของ 

1.รับฟงปญหาจาก ผอ.รพ.ฯ 

และถายทอดแนวทางในการ

จัดการปญหา ที่เกิดขึ้นจากงาน

กําลังพลและงานธุรการ ใหกําลัง

พล รพ.รับทราบ เพื่อดําเนินการ

พัฒนาใหเหมาะสมกวาเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร

นายทหารฝายอํานวยการ

เบ้ืองตน หรือหลักสูตรเหลา

ทหารแพทยชั้นนายเรือ 

ประสบการณ :   ควรมี

ประสบการณเกี่ยวกับงานดาน

กําลังพลและธุรการ  

 

ความรู : ควรมีความความรูดาน

การบริหารจัดการดานกําลังพลและ

งานธุรการ  

ทัศนคติ : มีความรูความสามารถใน

การทําหนาที่ผูบริหารระดับตน 

และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ประสานงานกับหนวยงานอื่นได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะ : ควรมีความสามารถในการ

ประสานงานและการสราง

ปฏิสัมพันธกับบุคคลภายในองคกร

และภายนอกองคกรเปนอยางดี 

 
 



 

                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานประจํา 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

2 รพ.รร.นร. ผูชวยนายทหารกําลังพล

และธุรการ 

 พ.จ.อ. พ. 1. รับผิดชอบและดําเนินงานดานกําลังพล 

ธุรการ 

  

 

1.เพื่อใหงานกําลังพล งานธุรการของ 

รพ.ฯ ดําเนินงานไดอยางถูกตองตาม

ระเบียบกฎเกณฑ และ ทันเวลา 

 

1. รอยละของงานที่ดําเนินการได

อยางถูกตองและทันเวลา 

 

  

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

1. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

ภาระงานในแตละดานของงาน

กําลังพล งานธุรการตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

1.ปฏิบัติงานกําลังพล งานธุรการ

ใหเปนไปตามวงรอบที่เหมาะสม 

ถูกตอง และทันเวลา 

 

 

1.สนับสนุนในการประสานงาน

กับหนวยงานอื่น หากมีการ

ดําเนินงานบางสวนที่เกิดความ

ขัดของ  

1.รับฟงปญหาจากนายทหาร

กําลังพล รพ.ฯ และหน.กลุมงาน

ฯ เพ่ือดําเนินการพัฒนาให

เหมาะสมกวาเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค 

 

 

หลักสูตร :  

 

 

ประสบการณ :   ควรมี

ประสบการณเกี่ยวกับงานดาน

กําลังพลและธุรการ  

 

ความรู : ควรมีความความรูดาน

การบริหารจัดการดานกําลังพลและ

งานธุรการ  

 

ทัศนคติ :  

 

 

ทักษะ : ควรมีความสามารถในการ

ประสานงานและการสราง

ปฏิสัมพันธกับบุคคลภายในองคกร

และภายนอกองคกรเปนอยางดี 

 
 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานประจํา 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

3 รพ.รร.นร. นายทหารแผนและ

โครงการ 

 ร.อ. พ. 1. บริหารงานแผนและโครงการของ 

รพ.รร.นร.  

  

1.เพื่อใหงานแผนและโครงการ

ดําเนินงานไดอยางถูกตองและทันเวลา 

 

 

1. รอยละของการดําเนินงานเปนไป

ตามความคาดหวัง 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

1.วางแผนงานปจจุบันและ

วางแผนงานลวงหนา  

1.กํากับดูแลการปฎิบัติงานให

เปนไปตามแผนและทันเวลา 

 

 

1.มีชองทางในการสื่อสารที่

เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการประสานงานภายในหนวย

และนอกหนวย  

1.ใหคําแนะนํากับ

ผูใตบังคับบัญชา เพื่อชวยเหลือ

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค 

 

 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร

เหลาทหารแพทยชั้นนายเรือ 

 

ประสบการณ :   ควรมี

ประสบการณเกี่ยวกับงานดาน

แผนและโครงการ 

 

ความรู : ควรมีความความรูดาน

การวางแผนและโครงการเปนอยาง

ดี 

 

ทัศนคติ :  

 

ทักษะ : ควรมีความสามารถในการ

ประสานงานและการสราง

ปฏิสัมพันธกับบุคคลภายในองคกร

และภายนอกองคกรเปนอยางดี                 

 

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานประจํา 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

4 รพ.รร.นร. ผูชวยนายทหารแผนและ

โครงการ 

 พ.จ.อ. พ. 1. รับผิดชอบและรวบรวมขอมูลแผนและ

โครงการ 

  

 

1.เพื่อใหงานแผนและโครงการ 

ดําเนินงานไดอยางถูกตองตามระเบียบ

กฎเกณฑ และ ทันเวลา 

 

  

1.รอยละของงานที่ดําเนินการได

อยางถูกตองและทันเวลา   

 

 

 

  

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

1. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

ภาระงานแผนและโครงการ

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.ปฏิบัติงานแผนและโครงการ

เปนไปตามวงรอบที่เหมาะสม 

ถูกตอง และทันเวลา 

 

 

1. สนับสนุนในการประสานงาน

กับหนวยงานอื่น หากมีการ

ดําเนินงานบางสวนที่เกิดความ

ขัดของ 

1.รับฟงปญหาจาก นายทหาร

แผนและโครงการ และ

นายทหารเวชกรรมปองกัน เพ่ิอ

ดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสม

กวาเดิม 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค 

 

 

 

หลักสูตร :  

 

ประสบการณ :    

ความรู : ควรมีความความรูดาน

การวางแผนและโครงการเปนอยาง

ดี 

 

 

ทัศนคติ :  

 

ทักษะ :  

 

 
 

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานประจํา 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

5 รพ.รร.นร. นายทหารงบประมาณและ

การเงิน 

 ร.อ. พ./กง. 1. บริหารงานดานงบประมาณและการเงิน 

 

 

1.เพื่อใหงานงบประมาณและการเงิน

ดําเนินการไดอยางถูกตองตามระเบียบ

และสามารถตรวจสอบได 

 

 

1.สามารถตรวจสอบไดและเปนขอมูล

ที่สําหรับใชคิดวิเคราะหไดใน

ปงบประมาณตอไป  

 

  

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

1. วางแผนกรอบงบประมาณ

ตามวงรอบของปงบประมาณ 

1.ดําเนินงานปฏิบัติตามแผน

งบประมาณประจําปใหเปนไปตาม

วงรอบรวบรวม,บันทึกวิเคราะห

ประมาณการ 

 

 

1. ประสานงานกับ นขต. ตางๆ

ใน รร.นร. ดานงบประมาณและ

บุคลากรดานงบประมาณภายใน

องคกร 

1.เพื่ออํานวยความสะดวก

ทางดานขอมูลทางดาน

งบประมาณให ผอ.รพ.และ

บุคลากรในองคกรณทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค/

ปริญญาตรี สาขาการเงินและ

การบัญชี 

 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร

ชั้นนายเรือ 

 

ประสบการณ :  ควรมี

ประสบการณทางดานงาน

งบประมาณและการเงิน 

ความรู : ควรมีความความรูดาน

งานงบประมาณและมีความเขาใจ

ในการวางแผนงานงบประมาณ

ประจําป 

 

ทัศนคติ :  

 

 

ทักษะ :  

 

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานประจํา 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

6 รพ.รร.นร. ผูชวยนายทหาร

งบประมาณและการเงิน 

 พ.จ.อ. กง. 1. ชวยปฏิบัติงานดานงบประมาณและ

การเงิน 

  

 

1.เพื่อใหงานงบประมาณและการเงิน 

สามารถดําเนินงานไดอยางถูกตองตาม

ระเบียบกฎเกณฑ และทันเวลา 

 

  

 

1. ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

  

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

1. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

ภาระงานในแตละดานของงาน

งบประมาณและการเงินตามที่

ไดรับมอบหมาย 

1.ปฏิบัติงานงบประมาณและ

การเงินใหเปนไปตามระเบียบที่

เกี่ยวของ 

 

 

1. สนับสนุนในการประสานงาน

กับหนวยงานอื่น หากมีการ

ดําเนินงานบางสวนที่เกิดความ

ขัดของ 

1.รับฟงปญหาจากนายทหาร

งบประมาณและการเงิน และ

หน.กลุมงานฯ เพื่อดําเนินการ

พัฒนาใหเหมาะสมกวาเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค/

ปวส./ปวช. สาขาการเงินและ

การบัญชี 

 

หลักสูตร :  

 

ประสบการณ :    

 

ความรู : ควรมีความความรูดาน

งบประมาณและการเงิน 

 

 

 

ทัศนคติ :  

 

ทักษะ :  

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานประจํา 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

7 รพ.รร.นร. นายทหารสงกําลังบํารุง 

พัสดุและครุภัณฑ 

 ร.อ. พ. 1. บริหารงานสงกําลังบํารุง พัสดุและ

ครุภัณฑ 

  

 

1.เพื่อใหงานสงกําลังบํารุงเปนไปดวย

ความถูกตองตามหลักเกณฑ และตาม

ความตองการของ รพ.รร.นร 

 

  

 

1.การรายงานการตรวจสอบพัสดุ

ประจําปถูกตองครบถวนและเร่ืองที่

ไดปรับปรุงพัฒนารอยละรอยจากการ

รองเรียนงานดานการสงกําลังบํารุง

ไดรับการแกไข  

 

  

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

1. วางแผนแนวทางการจัดหา

ครุภัณฑที่มีความจําเปนตองใช

และจําหนายครุภัณฑที่หมด

ความจําเปนหรือชํารุด 

1.จัดทําทะเบียนควบคุมทรัพยสิน

ใหถูกตองและทันสมัยตลอดเวลา 

 

 

1. จัดการตรวจสอบครุภัณฑกับ

หนวยงานภายใน และ ภายนอก 

รพ.รร.นร.สมํ่าเสมอ 

1.ใหคําปรึกษากับหนวยงาน

ภายใน รพ.รร.นร. เกี่ยวกับงาน

ดาน การซอม การจําหนาย  

การจัดหา ครุภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค 

 

 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร

เหลาทหารแพทยชั้นนายเรือ  

 

 

 

ประสบการณ :    

 

ความรู : ควรมีความความรูดาน

การจัดซื้อจัดจาง  การรายงานการ

ซอมทํา  การจําหนาย  การ

ลงทะเบียนความคุมทรัพยสิน และ

การควบคุมภสยใน 

ทัศนคติ : ควรมีความมุงมั่นในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและ

เคร่ืองมือสายแพทยอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ทักษะ : ควรมีความสามารถในการ

ส่ือสารและการสรางปฏิสัมพันธกับ

บุคคลภายในองคกรและภายนอก

องคกรเปนอยางดี 

 
 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานประจํา 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

8 รพ.รร.นร. ผูชวยนายทหารสงกําลัง

บํารุง พัสดุและครุภัณฑ 

 พ.จ.อ. พ. 1. ชวยปฏิบัติงานดานสงกําลังบํารุง 

  

 

1.เพื่อใหงานสงกําลังบํารุง สามารถ

ดําเนินงานไดอยางถูกตองตามระเบียบ

กฎเกณฑ และทันเวลา 

 

 

1. ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

1. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

ภาระงานในแตละดานของงาน

สงกําลังบํารุงตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

1.ปฏิบัติงานดานสงกําลังบํารุงให

ไดเปนไปตามมาตรฐาน และ

ระเบียบที่เกี่ยวของ 

 

 

1. สนับสนุนในการประสานงาน

กับหนวยงานอื่น หากมีการ

ดําเนินงานบางสวนที่เกิดความ

ขัดของ 

1.รับฟงปญหาจาก หน.สงกําลัง

บํารุง และหน.กลุมงานฯ เพิ่อ

ดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสม

กวาเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค 

 

 

 

หลักสูตร : 

 

 

ประสบการณ :    

 

ความรู : ควรมีความความรูดาน

การจัดซื้อ  การรายงานการซอมทํา  

การจําหนาย  การลงทะเบียนความ

คุมทรัพยสิน 

 

 

ทัศนคติ :  

 

ทักษะ :  

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานประจํา 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

9 รพ.รร.นร. นายทหารประชาสัมพันธ

และสารสนเทศ 

 ร.อ. พ. 1. บริหารงานประชาสัมพันธและระบบ

สารสนเทศ 

  

 

1. เพื่อใหงานประชาสัมพันธและ

สารสนเทศ เปนประโยชนกับกําลังพล 

รร.นร.และผูมาใชบริการ 

 

1.ระดับความพึงพอใจของ กําลังพล 

รร.นร. และผูมาใชบริการ  

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

1. กําหนดแนวทางในงาน

ประชาสัมพันธและสารสนเทศ

ใหกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อให

งานบรรลุตามวัตถประสงค 

1.กํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ และสารสนเทศ 

 

 

1. ประสานกับหนวยงานภายใน

และภายนอก รพ.รร.นร.ในงาน

ประชาสัมพันธและสารสนเทศ 

1.รับฟงปญหาจาก ผอ.รพ.ฯ

และถายทอดแนวทางในการ

จัดการปญหาที่เกิดขึ้นจากงาน

ประชาสัมพันธและสารสนเทศ 

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

งานใหเหมาะสมกวาเดิม 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค 

 

 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร

เหลาทหารแพทยชั้นนายเรือ 

 

ประสบการณ :    

 

ความรู : ควรมีความสามารถใน

การประสานงาน การ

ประชาสัมพันธ  

 

ทัศนคติ :  

 

 

ทักษะ : ควรมีการสรางปฏิสัมพันธ

กับบุคคลอื่นทั้งภายในและ

ภายนอกหนวย ไดเปนอยางดี 

 

 
 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานประจํา 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

10 รพ.รร.นร. ผูชวยนายทหาร

ประชาสัมพันธและ

สารสนเทศ 

 พ.จ.อ. พ. 1. รับผิดชอบดูแลเร่ืองการประชาสัมพันธ 

และระบบสารสนเทศ ของ รพ.ฯ  

  

 

1.เพื่อใหงานประชาสัมพันธ และ

ระบบสารสนเทศ ดําเนินงานไดอยาง

ถูกตองตามระเบียบกฎเกณฑ และ 

ทันเวลา 

 

 

1. รอยละของงานที่ดําเนินการได

อยางถูกตองและทันเวลา           

 

  

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

1. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

ภาระงานในแตละดานของงาน

ประชาสัมพันธ และระบบ

สารสนเทศ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

1.ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ และ

ระบบสารสนเทศ ใหเปนไปตาม

วงรอบที่เหมาะสม ถูกตอง และ

ทันเวลา 

 

 

1. สนับสนุนในการประสานงาน

กับหนวยงานอื่น หากมีการ

ดําเนินงานบางสวนที่เกิดความ

ขัดของ 

1.รับฟงปญหาจากนายทหาร

ประชาสัมพันธ และหน.กลุมงาน

ฯ เพ่ือดําเนินการพัฒนาให

เหมาะสมกวาเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค 

 

 

หลักสูตร :  

 

ประสบการณ :   

 

ความรู : ควรมีความสามารถใน

การประสานงาน การ

ประชาสัมพันธ  

 

ทัศนคติ :  

 

ทักษะ :  

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานประจํา 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

11 รพ.รร.นร. นายทหารบริการและ

สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม 

 ร.อ. พ. 1. บริหารงานตามแผนงานพิธีการ สถานที่

และสิ่งแวดลอม ของ รพ.รร.นร. 

  

 

1.เพื่อใหแผนงานพิธีการ สถานที่และ

สิ่งแวดลอม ของ รพ.รร.นร. 

ดําเนินงานไดอยางถูกตองตามระเบียบ

กฎเกณฑ  

 

  

 

1.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  

 

  

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

1.วางแผนใหสอดคลองกับภาระ

งานแตละดานของงานพิธีการ 

สถานที่และส่ิงแวดลอมเพ่ือ

ผูรับบริการและบุคลากรของ 

รพ.รร.นร.ไดรับความสะดวก 

และพึงพอใจ  

1.กํากับดูแลการปฏิบัติงานให

เหมาะสม ถูกตอง และทันเวลา 

 

 

1. มีชองทางในการส่ือสารที่

เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการประสานงานภายในหนวย 

และนอกหนวย 

1.รับฟงปญหาจาก ผอ.รพ.ฯ 

และถายทอดแนวทางในการ

จัดการปญหา ที่เกิดขึ้น  เพิ่อ

ชวยเหลือใหสามารถปฎิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสม

กวาเดิม 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค 

 

 

หลักสูตร :  

 

ประสบการณ :    

 

ความรู : ควรมีความรูดานงานพิธี

การ สถานที่และสิ่งแวดลอม 

 

 

ทัศนคติ :  

 

ทักษะ :  

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานประจํา 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

12 รพ.รร.นร. ผช.นายทหารบริการและ

สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม 

 พ.จ.อ. พ. 1.รับผิดชอบดูแลเรื่องงานพิธีการ สถานที่ 

และสิ่งแวดลอม ของ รพ.ฯ   

  

 

1.เพื่อใหงานพิธีการ สถานที่ และ

สิ่งแวดลอม ของ รพ.ฯ   

 ดําเนินงานไดอยางถูกตองตาม

ระเบียบกฎเกณฑ และ ทันเวลา 

 

1.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

1. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

ภาระงานในแตละดานของงาน 

พิธีการ สถานที่ และ

สิ่งแวดลอม ของ รพ.ฯ   

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.ปฏิบัติงานพิธีการ สถานที่ และ

สิ่งแวดลอม ของ รพ.ฯ   

ใหเปนไปตามวงรอบที่เหมาะสม 

ถูกตอง และทันเวลา 

 

 

 

1.สนับสนุนในการประสานงาน

กับหนวยงานอื่น หากมีการ

ดําเนินงานบางสวนที่เกิดความ

ขัดของ  

1.รับฟงปญหาจากนายทหารพิธี

การ สถานที่และส่ิงแวดลอม 

และหน.กลุมงานฯ เพื่อ

ดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสม

กวาเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค 

 

หลักสูตร : 

 

ประสบการณ :   

 

ความรู : ควรมีความรูดานงานพิธี

การ สถานที่และสิ่งแวดลอม 

 

ทัศนคติ :  

 

ทักษะ :  

 

 

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

13 รพ.รร.นร. แพทยแผนไทย  ร.อ.   พ.  1.ปฏิบัติงานในฐานะแพทยแผนไทยที่

ตองใชความรู  ทักษะความสามารถทาง

วิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงานดานการ

ใหบริการแพทยแผนไทยตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  ภายใตการกํากับดูแลการแนะนํา  

และการตรวจสอบจากผูบังคับบัญชา  

รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

1. เพ่ือใหบริการดานตรวจวินิจฉัย 

บําบัด รักษา  ปองกันโรค  การ

สงเสริมดูแล  ฟนฟูสุขภาพดาน

การแพทยแผนไทยในสถานพยาบาลที่

มีคุณภาพ  แกขาราชการทหารเรือ 

รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

 1.  ความพึงพอใจของผูรับบริการ

แพทยแผนไทย 

 

2. อุบัติการณภาวะแทรกซอนในการ

รับบริการแพทยแผนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.วางแผนการดําเนินงานตาม

หนาที่ที่รับผิดชอบ  รวมทั้งรวม

วางแผนการทํางานกับ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

พิจารณาแกปญหาในการ

ปฏิบัติงานและติดตาม

ประเมินผล  เพื่อใหการ

ดําเนินงานแพทยแผนไทย

เปนไปตามจุดประสงค 

 

 

 

 

1. จัดการใหบริการทางการแพทย

เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉยั บําบัด 

รักษา หรือปองกันโรค หรือการ

สงเสริมดูแลฟนฟูสุขภาพดาน

การแพทยแผนไทยขั้นพื้นฐาน  

ตามมาตรฐานวิชาชีพ   

 

2. จัดทํารายงานทางวิชาการ  

และศึกษาวิเคราะหเบื้องตนใน

องคความรูดานการแพทยแผน

ไทย  เพื่อประกอบการวาง

แผนการทํางาน   

 

3. กําหนดแนวทาง  หลักการ  

หรือกฎเกณฑตางๆ  ที่เปน

ประโยชนตามหลักการในวิชาชีพ

แพทยแผนไทย  เพ่ือใชเปนแนว

ทางการพัฒนาระบบการแพทย

แผนไทยที่เหมาะสม 

 

4. ประเมินผลการดําเนินงานดาน

การแพทยแผนไทย  เพื่อพัฒนา

ดานการใหบริการทางการแพทยที่

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 1. ประสานการทํางานทั้ง

ภายในและภายนอกหนวยงาน  

รวมทั้งมีบทบาทเสนอความ

คิดเห็น ใหคําแนะนําเบ้ืองตน  

สรางแรงจูงใจ แกบุคลากร

ภายในหนวยงานหรือหนวยงาน

อื่นที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเกิดความ

เขาใจและความรวมมือ 

1. จัดเก็บขอมูลพื้นฐานดานการ

ใหบริการแพทยแผนไทย เพื่อให

ขาราชการทหารเรือ  และ

ประชาชนทั่วไปไดรับขอมูล

ขาวสาร  และสามารถนําขอมูล

ดังกลาวไปประยุกตใชในการ

ดูแลสุขภาพใหเหมาะสม 

 

2. ประชาสัมพันธ ถายทอดองค

ความรู ใหคําปรึกษาคําแนะนํา 

ตอบปญหาดานสุขภาพตามหลัก

วิชาการดานการแพทยแผนไทย

แกบุคลากรภายในหนวยงาน

และ/หรือภายนอกหนวยงาน  

ขาราชการทหารเรือ  และ

ประชาชนทั่วไป  เพื่อนําความรู

ที่ไดรับจากการถายทอดไปเปน

หลักปฏิบัติในการดูสุขภาพ

ตนเองและผูอื่น  

 

. 

 

 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได

ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา

การแพทยแผนไทย  หรือ

สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

ประยุกต   

 

 

 

ประสบการณ : ควรมี

ประสบการณเกี่ยวกับงานดาน

แพทยแผนไทย 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร :  

  ความรู : 1. ตองมีความรู

ความสามารถทางวิชาชีพที่จําเปน

สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

แพทยแผนไทย 

 

2. ควรมีทักษะเชิงวิชาการและ

วิชาชีพท่ีจําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงแพทยแผน

ไทย 

 

3. ควรมีสมรรถนะในการประกอบ

วิชาชีพท่ีจําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงแพทยแผน

ไทย เชน ความพรอมดานรางกาย

และจิตใจ 

 

ทักษะ :  

 

ทัศนคติ : ภูมิใจในตนและวิชาชีพ 

เคารพวิชาชีพอื่น มีความ

รับผิดชอบ สรางสรรคส่ิงใหม เต็ม

ใจชวยเหลือผูอื่น 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

14 รพ.รร.นร. นักกายภาพบําบัด  ร.อ.   พ.  1.ตรวจ ประเมิน รักษา ผูปวยทาง

กายภาพบําบัด    

 2.ประเมินผลหลังการรักษาและติดตาม

ผูปวยที่เขามารับการรักษาทาง

กายภาพบําบัด 

1.เพื่อผูที่เขามารับบริการทาง

กายภาพบําบัดสามารถกลับไป

ปฏิบัติงานหรือการใชชีวิตไดมี

ประสิทธิภาพอยางสูงสุด  

 1.ความพึงพอใจและไมพึงพอของผู

มารับบริการทางกายภาพบําบัด 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1วางแผนการดําเนินงานทาง

กายภาพบัด รวมวางแผนการ

ทํางานกับหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของและพิจารณาการ

แกปญหาในการปฏิบัติงานและ

ติดตามประเมินผล  เพื่อใหกา

ดําเนินงานเปนไปตาม

จุดประสงค 

 

 

 

 

1. จัดการใหบริการทางการแพทย

เกี่ยวกับการตรวจ ประเมิน  รักษา 

หรือปองกันโรค และมีการสงเสริม 

ฟนฟู ดานการกายภาพบําบัดตาม

มาตรฐานวิชาชีพ   

2. จัดทํารายงานทางวิชาการ  

และศึกษาวิเคราะหเบื้องตนใน

องคความรูทางดานกายภาพบําบัด  

เพ่ือประกอบการวางแผนการ

ทํางาน   

3. กําหนดแนวทาง  หลักการ  

หรือกฎเกณฑตางๆ  ที่เปน

ประโยชนตามหลักการในวิชาชีพ

กายภาพบําบัด  เพ่ือใชเปน

แนวทางในการพัฒนาใหเหมาะสม 

 1.ประสานการทํางานบุคลากร

ทั้งในหนวยงานและบุคลากร

ภายนอกหนวยงาน                               

2.มีการรวมแสดงความคิดเห็น 

แนะนํา เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่

เหมาะสม  

 

 

1. จัดเก็บขอมูลดานการ

ใหบริการ เพื่อใหนักเรียนนาย

เรือ ขาราชการทหารเรือ  และ

ประชาชนทั่วไปไดรับขอมูล

ขาวสาร  และสามารถนําขอมูล

ดังกลาวนําไปประยุกตใชในการ

ดูแลสุขภาพใหเหมาะสม 

2.ประชาสัมพันธ ใหคําปรึกษา 

ความรู คําแนะนํา ตอบปญหา

ดานสุขภาพบุคลากรภายใน

หนวยงานและบุคลากรภายนอก

หนวยงาน  และนักเรียนนายเรือ  

เพ่ือนําความรูที่ไดรับนําไป

ปฏิบัติตนเองและผูอื่นไดอยาง

ถูกตองและเหมาสม 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี   

สาขากายภาพบําบัด 

 

ประสบการณ :ควรมี

ประสบการณเกี่ยวกับงานดาน 

กายภาพบําบัดระบบทาง

กระดูกและกลามเนื้อ ระบบ

ประสาทและสมอง ระบบ

ทรวงอก ระบบทางเด็ก และ

ผูสูงอายุ   

 

หลักสูตร : ควรมีการไปอบรม

นอกสถานทีก่ับหนวยตางๆ 

  ความรู : ควรมีความรูขอหามขอ

ควรระวัง ความสามารถเกี่ยวกับ

ทางกายภาพบําบัด ทางดานระบบ

กระดูกและกลามเนื้อ ระบบ

ประสาทและสมอง ระบบทรวงอก 

ระบบทางเด็กและผูสูงอายุ 

 

ทักษะ : ทางกายภาพบําบัด

ทางดานรบบกระดูกและกลามเนื้อ 

ระบบประสาทและสมอง ระบบ

ทรวงอก ระบบทางเด็กและ

ผูสูงอายุ  

 

ทัศนคติ : มีใจรักงานบริการ มี

ความเสียสละ ยิ้มแยมแจมใส และ

รักในงานกายภาพบําบัด 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

15 รพ.รร.นร. เจาหนาที่หองเวชระเบียน  พ.จ.อ.     1.ปฏิบัติหนาที่หองเวชระเบียน 

รพ.รร.นร. 

 

 

1.เพื่อใหผูรับบริการ รพ.รร.นร. ไดรับ

ความสะดวกในการใหบริการ  

 1.ความถูกตองของเอกสาร และ

กรอกแบบสอบถามไดอยางรวดเร็ว

และถูกตอง 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1จัดเตรียมเอกสาร -อุปกรณ

สําหรับทําบัตรใหม-เกา 

 

2.วางแผนการตรวจสอบ

คุณภาพการบันทึกขอมูลในเวช

ระเบียน 

 

 

 

 

1.สงขอมูล นนร.และผูมารับ

บริการที่ รพ.รร.นร. ที่ตรวจรักษา

จริงประจําวัน ลงในระบบ HosXP 

 

2. ตรวจสอบคุณภาพการบันทึก

ขอมูลในเวชระเบียนอยางนอยป

ละ 1-2 คร้ัง ของแฟมตอป 

 

 

 

 

  

 

 1. หากพบขอผิดพลาดในการ

ตรวจสอบสิทธิตองดําเนินการ

แกไขทันที (สปสช). สวนขอมูล

นนร.ประสานจากกองสถิติและ

วิจัย รร.นร. 

 

2.ประสานงานจาก กสส.พร. ใน

การดึงขอมูลผูมารับบริการ และ

ประสานกับหนวยงานอื่นภายใน

องคกร 

 

1. ออกบัตรผูปวยใหม และเกา 

พรอมตรวจสอบสิทธิ

กรมบัญชีกลาง/ประกันสุขภาพ

ถวนหนา 

 

. 

 

 

 วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค/

ปวส./ปวช. 

 

ประสบการณ : ควรผานงาน

ดาน  งานเวชระเบียน 

 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร

เวชระเบียนเบื้องตน 

  ความรู : ควรมีความรูดานการใช

คอมพิวเตอร Microsoft office 

 

 

ทักษะ :  

 

 

ทัศนคติ : ตองมีความย้ิมแยม

แจมใสกับผูรับบริการ 

 

 

 

 


