
                 

    โครงสรางองคกร โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ 

                                                                                                                

 

ผอ.รพ.รร.นร. 

รอง ผอ.รพ.รร.นร. 

 

ตึกผูปวย 

  หองตรวจสุขภาพและ

หองใหคําปรึกษา 

หองตรวจโรคและ

ศัลยกรรม 

หองพยาธวิิทยา หองรงัสีวทิยาและ

กายภาพบาํบดั 

หองจายยา หองทันตกรรม 

 

หองเวชกรรมปองกัน 

 
หองธุรการและการเงิน 
 



                                                                                โครงสรางบริหาร/โครงสรางตาํแหนงงาน 

ผอ.รพ.รร.นร. 

 

รอง ผอ.รพ.รร.นร. 

  

กลุมงานบริการทางการแพทยเชงิรกุ 
 

กลุมงานบริการผูปวย 
 

กลุมงานสนบัสนุนการบริการทางการแพทย 
 

หองตรวจโรคทั่วไป ,ศลัยกรรม และเวชระเบียน                                       

(หน.หองตรวจโรค, พยาบาลหองตรวจโรคทัว่ไป,พยาบาล 

หองศลัยกรรม) 
 

ตึกผูปวย 

(หน.ตึกผูปวย., พยาบาลตึกผูปวย.) 
 

หองทันตกรรม 

(ทันตแพทย,ทันตนามัย,พยาบาลทันตกรรม) 
 

หองรังสีวทิยาและกายภาพบาํบัด 

(หน.หองรังสี.,พยาบาลรังสี) 
 

หองพยาธิวิทยา 

(หน.หองพยาธวิิทยา,พยาบาลพยาธวิิทยา) 
 

 

งานตรวจสุขภาพประจาํป 

(หน.พยาบาล.พนักงานสถิติ) 
 

งานเวชกรรมปองกันและงานสขุาภบิาล 

(นายทหารเวชกรรมปองกัน,จนท.ประจํา

รถพยาบาล) 
 

 
 

งานเภสชักรรม 

(เภสัชกร.พยาบาลเภสัชกรรม) 
 

งานธรุการและการเงิน 

(เสมียนธุรการ,ลูกจางประจาํ) 
 

งานซักรีด 

(ลูกจางประจาํ) 
 

งานซอมบาํรงุ 

(ชางซอมเวชภัณฑ) 



 

 

                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

1. รพ.รร.นร. ผอ.รพ.รร.นร. 9100 น.ท.   พ.ป. 1.บริหารผูใตบังคับบัญชาใน รพ.รร.นร. 

ทุกระดับชั้น 

2.บริหารงานอํานวยการและงานธุรการ

ของ รพ.รร.นร. 

3. บริหารงานตามนโยบายของ รร.นร. 

และ พร. 

4.บริหารงานดานการสงเสริมปองกันโรค 

รักษาพยาบาล และฟนฟูสุขภาพ ของ 

รพ.รร.นร. 

5.บริหารงานดานการสงเสริมปองกันโรค 

รักษาพยาบาล และฟนฟูสุขภาพ ของ 

รพ.รร.นร. 

6.บริหารงานที่ตอบสนองสูการบรรลุ

วิสัยทัศนของ รพ.รร.นร. 

7.สนับสนนุงานของ รร.นร. และ พร. ที่มี

ผลตอการบรรลุวิสัยทัศนของ รพ.รร.นร. 

 

1.เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาใน รพ.ฯ มี

ความสุขในการทํางานเพื่อสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2.เพื่อใหงานอํานวยการและงาน

ธุรการ ดําเนินงานไดอยางถูกตองตาม

ระเบียบกฎเกณฑ และ ทันเวลา 

3.เพื่อใหงานตามนโยบายของ รร.นร. 

และ พร. ดําเนินงานไดอยางลุลวงตาม

เปาหมาย 

4.เพื่อใหผูรับบริการ ไดรับบริการทาง

การแพทยที่เหมาะสม ไดมาตรฐาน 

และ เกิดความพึงพอใจ 

5.เพื่อใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการ

บริการอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ

ความตองการและความคาดหวังของ

ผูรับบริการ 

6.เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนของงานที่

จะชวยในการบรรลุวิสัยทัศนของ 

รพ.รร.นร. 

7.เพื่อสนับสนุนใหองคกรที่มีความ

เกี่ยวของหรือเปนผูมีสวนไดสวนเสีย

กับ รพ.รร.นร. เกิดการพัฒนารวมกัน 

1.คาความสุขในการทํางาน และ 

เกณฑประเมินตนเองของกําลังพล

ประจํา รพ.ฯ 

2.รอยละของงานที่ดําเนินการได

อยางถูกตองและทันเวลา 

3.ตัวชี้วดัตามนโยบายหรือตาม

โครงการที่ไดรับมอบหมายจาก 

รร.นร. และ พร. 

4.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

5.รอยละของกระบวนการบริการที่มี

ระดับความพึงพอใจต่ําหรือไมพึง

พอใจ ไดรับการพัฒนากระบวนการ 

6.รอยละความกาวหนาสูการบรรลุ

ตามเสนทางวิสัยทัศนของ รพ.รร.นร. 

7.ตัวชี้วดัตามงานที่ใหการสนับสนุน 

และ ความถี่หรือรอยละของการมี

สวนรวมกับงานของ รร.นร. และ พร. 

 

 

 



                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

1.วางแผนแนวทางการเติบโต

ทางสายวิชาชีพและสงเสริมการ

เพ่ิมขีดสมรรถนะใหกับ

ผูใตบังคับบัญชาตามความ

เหมาะสม 

 2.วางแผน มอบอํานาจ และ

กระจายอํานาจ ใหสอดคลอง

กับภาระงานในแตละดานของ

งานอํานวยการและงานธุรการ 

3.วางแผนลําดับของงานที่จะ

ปฏิบัติในแตละวงรอบ

ปงบประมาณใหเกิดความ

เหมาะสมสอดคลองกับ 

นโยบายและภารกิจของ รร.นร. 

และ พร. 

4.วางแผนงานบริการทาง

การแพทยในแตละหวงของ

เดือนใหสอดคลองกับภารกิจ

ของ รร.นร. และ พร. 

5.วางแผนใหมีกระบวนการ

จัดการความรูตามวงรอบที่

เหมาะสม ซึ่งจะกระตุนใหเกิด

การพัฒนากระบวนการบริการ

ทางการแพทยของ รพ.ตามมา 

6.รวมวางแผนงานใหมที่จะชวย

พัฒนาใหสามารถบรรลุ

วิสัยทัศนของ รพ.รร.นร.ได 

รวมทั้งรวมพิจารณามอบหมาย

1.สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดรับ

ความรูและทักษะเพิ่มเติมตาม

ความเหมาะสมกับสายวิชาชีพและ

ระดับความสามารถ และปฏิบัติตัว

ใหเปนตัวอยางแกผูใตบังคับบัญชา 

2.กํากับดูแลการปฏิบัติงาน

อํานวยการและงานธุรการให

เปนไปตามวงรอบที่เหมาะสม 

ถูกตอง และทันเวลา 

3.กํากับดูแลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของ รร.นร. และ พร. ให

เปนไปตามวงรอบที่เหมาะสม 

ถูกตอง และทันเวลา ตามที่

วางแผนหรือสอดคลองตาม

สถานการณที่มีการเปล่ียนแปลง

ไปในปจจุบนั 

4.กํากับดูแลการปฏิบัติงานบริการ

ทางการแพทย ใหเปนไปตาม

กระบวนการที่ไดวางแผนไว 

5.กระตุนใหกําลังพล รพ. เก็บ

ขอมูล ประสบการณ ความรู และ

คําแนะนํา ที่ไดรับจากการ

ใหบริการทางการแพทย ถายทอด

ออกมาเปนตัวอกัษร เพื่อนํามา

วิเคราะหและพัฒนาใหเกิดคูมือ

การปฏิบัติงานที่สอดคลอง

เหมาะสมกับผูรับบริการ 

6.กระตุนและสงเสริม ใหผูที่

1.จัดการประชุมภายในองคกร 

หรือจัดชองทางการส่ือสารอื่นๆ 

เพื่อเพ่ิมการประสานงานภายใน

หนวย 

2.เปนผูแทนของ รพ.รร.นร. 

หรือชวยสนับสนุน ในการ

ประสานงานทางธุรการกับ

หนวยงานอื่น หากมีการ

ดําเนินงานบางสวนที่เกิดความ

ขัดของ 

3.เปนผูแทนของ รพ.รร.นร. 

หรือชวยสนับสนุน ในการ

ประสานงานและประชาสัมพันธ

กับหนวยงานอื่น ในงานที่ปฏิบัติ

ตามนโยบายของ รร.นร. และ 

พร. 

4.เปนผูแทนของ รพ.รร.นร. 

หรือชวยสนับสนุน ในการ

ประสานงานและประชาสัมพันธ

กับหนวยงานอื่น ใหสามารถมา

รับบริการทางการแพทยไดอยาง

เหมาะสม 

5.สงเสริมและสนับสนุนใหกําลัง

พล รพ. ใหมีบทบาทในการ

ประชาสัมพันธ ผลงานที่ไดจาก

การจัดการความรูหรือการ

พัฒนากระบวนการใหบริการ 

 ในเวที  หรือการประชุม ที่

1.รับฟงปญหาท่ีเกิดขึ้นภายใน

หนวยงาน วิเคราะหปญหา และ

ใหคําแนะนํากับผูใตบังคับบัญชา 

เพื่อชวยเหลือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.รับฟงปญหาจาก

ผูบังคับบัญชา วิเคราะหปญหา 

และถายทอดแนวทางในการ

จัดการปญหา ที่เกิดขึ้นจากงาน

อํานวยการและงานธุรการ ให

กําลังพล รพ.รับทราบ เพิ่อ

ดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสม

กวาเดิม 

3.รับฟงปญหาจาก

ผูบังคับบัญชา วิเคราะหปญหา 

และถายทอดแนวทางในการ

จัดการปญหา ที่เกิดขึ้นจากงาน

ตามนโยบาย ใหกําลังพล รพ.

รับทราบ เพื่อดําเนินการพัฒนา

ใหเหมาะสมกวาเดิม 

4.มีสวนรวมในการใหบริการกับ

ผูรับบริการตามขีด

ความสามารถของวุฒิการศึกษา 

และ รวมรับฟงความพึงพอใจ 

ความไมพึงพอใจ ความตองการ 

และคาดหวังของผูรับบริการ 

เพื่อดําเนินการพัฒนาให

วุฒิการศึกษา : ปริญญาบัตร 

สาขาวิชาชีพแพทยศาสตร 

ทันตแพทยศาสตร หรือ เภสัช

ศาสตร 

 

 

 

ประสบการณ : ตองผานงาน

ดานการบริหารงานหนวยงาน

ระดับเล็กหรือระดับกลางมา

กอน 

 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร

ผูบริหารองคกรระดับกลาง 

เชน หลักสูตรเสนาธิการ

ทหารเรือ หลักสูตรนายทหาร

อาวุโส หรือหลักสูตรการ

บริหารงานสายแพทยทหาร 

เปนตน 

ความรู : ตองมีความความรูดานการ

บริหารจัดการตามรูปแบบของการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ และตองมีความเขาใจใน

ยุทธศาสตรของกรมแพทยทหารเรือ

และโรงเรียนนายเรือ 

 

ทักษะ : ตองมีความสามารถในการ

สื่อสารและการสรางปฏิสัมพันธกับ

บุคคลภายในองคกรและภายนอก

องคกรเปนอยางดี 

 

ทัศนคติ : ตองมีความมุงมั่นในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและ

เครื่องมือสายแพทยอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการพัฒนา

ดานสุขภาพและสมรรถภาพของ

นักเรียนนายเรือสูการเปนนายทหาร

สัญญาบัตรที่มีคุณภาพ 



ผูรับผิดชอบงานนั้นตามความ

เหมาะสม 

7.สนับสนุนการวางแผนงานที่

ทาง รร.นร. และ พร. 

มอบหมายใหมีความเกี่ยวของ 

ประกอบกับดําเนินการทบทวน

ศึกษาขอมูลและวิเคราะหงาน

นั้น วาจะมีผลกระทบทางตรง

หรือทางออมตอวิสัยทัศนของ 

รพ.รร.นร. หรือไม/อยางไร  

รับผิดชอบงานหรือโครงการที่

ตอบสนองตอวิสัยทัศนของ 

รพ.รร.นร. ใหดําเนินงานไดตาม

แผนที่วางไว รวมกับมีการประเมิน

ความกาวหนาของเสนทางสูการ

บรรลุวิสัยทัศนเปนระยะตาม

ความเหมาะสม 

7.มีสวนรวมหรือสนับสนุนในการ

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

อยางเหมาะสม 

 

เหมาะสม 

6.เปนผูแทนของ รพ.รร.นร. 

หรือชวยสนับสนุน ในการ

ประสานงานและประชาสัมพันธ

กับหนวยงานอื่น เพื่อใหการ

ดําเนินงานที่ตอบสนองตอ

วิสัยทัศนของ รพ.รร.นร. 

สามารถดําเนินงานไดอยาง

ราบรื่น 

7.มีสวนรวมหรือสนับสนุนการ

ประสานงานและประชาสัมพันธ 

ทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน ของ รร.นร. และ พร. 

ตามความเหมาะสม รวมทั้งเขา

รวมการประชุม นขต. หรือ การ

ประชุมอื่นๆ เพื่อติดตาม

ความกาวหนาของงาน 

เหมาะสมกวาเดิม 

5.สงเสริมและสนับสนุนให

ผูรับบริการ ไดรับทราบผลผลิต

ของการปรับปรุงกระบวนการ

บริการและการจัดการความรู

ของ รพ. 

6.รวมรับฟงความพึงพอใจ 

ความไมพึงพอใจ ความตองการ 

และคาดหวังของผูรับบริการ

หรือหนวยรับผลผลิต เพ่ือ

ดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสม

กวาเดิม 

7.รับฟงปญหาจาก

ผูบังคับบัญชา วิเคราะหปญหา 

และถายทอดแนวทางในการ

จัดการปญหา ที่เกิดขึ้นจากงาน

ของ รร.นร. และ พร. ใหกําลัง

พล รพ.รับทราบ เพื่อดําเนินการ

พัฒนาใหเหมาะสมกวาเดิม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

2. รพ.รร.นร. รอง ผอ.รพ.รร.นร. 9100 น.ต.   พ.ป.  1.บริหารงานดานโครงการสงเสริม

ปองกันโรค รักษาพยาบาล และฟนฟู

สุขภาพ ของ รพ.รร.นร. 

 

 

2.กํากับดูแลการบริการทางการแพทยให

เกิดการพัฒนากระบวนงานโดยใชการ

จัดการความรูเปนพื้นฐาน 

 

 

 

 1.เพ่ือใหผูรับบริการ ไดรับบริการทาง

การแพทยที่เหมาะสม ไดมาตรฐาน 

และ เกิดความพึงพอใจ 

 

 

2.เพื่อใหเกิดการปรับปรุงบริการทาง

การแพทยอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ

ความตองการและความคาดหวังของ

ผูรับบริการ 

 

 

 1.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ไดรับบริการที่ไม

เหมาะสมหรือไมเปนมาตรฐาน ไดรับ

การแกไข 

 

2.รอยละของกระบวนการที่มีระดับ

ความพึงพอใจต่ําหรือไมพึงพอใจ 

ไดรับการพัฒนากระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.วางแผนงานโครงการบริการ

ทางการแพทยกลุมงานบริการ

ทางการแพทยเชิงรุก กลุมงาน

สนับสนุนการบริการทาง

การแพทย ใหสอดคลองกับ

ภารกิจของ รร.นร. และ พร. 

 

 

 

2.สนับสนุนและสงเสริมการเพิ่ม

ขีดสมรรถนะใหกับ

ผูใตบังคับบัญชาตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

 

 1.กํากับดูแลให กลุมงานแตละ

งานปฏิบัติตามแผนงานโดยให

สอดคลองกับภารกิจของ รร.นร.

และ พร. ใหเปนไปตาม

กระบวนการที่ไดวางแผนไว 

 

 

 

 

2.สนับสนุนและสงเสริมให

ผูใตบังคับบัญชาไดรับความรูและ

ทักษะเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม

กับสายวิชาชีพและระดับ

ความสามารถ และปฏิบัติตัวให

เปนตัวอยางแกผูใตบังคับบัญชา 

 

 

 1.รับแนวทางการบริหารงาน

จาก ผอ.รพ.รร.นร. มา

ดําเนินการถายทอดให

ผูปฏิบัติงานในหนวยรับทราบ 

 

 

 

 

 

2.สนับสนุนและประสานการ

สื่อสารระหวางหนวยงาน เพ่ือ

เพ่ิมการประสานงานภายใน

หนวย 

 

 

 

 

 1.ตรวจผูปวยทั่วไปในหองตรวจ

โรคผูปวยนอกตามขีด

ความสามารถของวุฒิการศึกษา 

และ รวมรับฟงความพึงพอใจ 

ความไมพึงพอใจ ความตองการ 

และคาดหวังของผูรับบริการ 

เพ่ือดําเนินการพัฒนาให

เหมาะสมกวาเดิม 

 

2.รับฟงปญหาท่ีเกิดขึ้นภายใน

หนวยงานและใหคําแนะนํากับ

ผูใตบังคับบัญชา เพื่อชวยเหลือ

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาบัตร 

สาขาวิชาชีพแพทยศาสตร 

 

 

 

 

ประสบการณ : 

 

 

 

 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร

การบริหารงานระดับหนวย

แพทยปฐมภูมิ 

 ความรู : ควรมีความความรูดาน

การบริหารจัดการและควรศึกษา

ความรูดานเวชกรรมปองกันและ

งานดานสรางเสริมสุขภาพระดับ

หนวยเพิ่มเติม 

 

ทักษะ : ควรมีความสามารถในการ

ส่ือสารและการสรางปฏิสัมพันธกับ

บุคคลภายในองคกรและภายนอก

องคกรเปนอยางดี 

 

ทัศนคติ : ตองมีความกระตือรือรน

ในการเรียนรูการบริหารงานบริการ

ทางการแพทย ในขอบเขตของ

หนวยแพทยปฐมภูม ิ

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

5. รพ.รร.นร. หน.พยาบาล รพ.ฯ  

 

9510 

 

ร.อ.   พ. 1. บริหารงานดานการตรวจสุขภาพ

ประจําป สนับสนุนและกระตุนใหเกิดการ

พัฒนากระบวนการบริการทางการแพทย

ของ รพ.รร.นร. 

 

2. บริหารผูใตบังคับบัญชาในหองตรวจ

สุขภาพและพนักงานสถานพยาบาลและ

ลูกจางช่ัวคราว รพ.ฯ 

 

  

 

1.เพื่อใหกําลังพล ทร. ไดรับการตรวจ

สุขภาพที่เหมาะสม ไดมาตรฐาน และ 

เกิดความพึงพอใจ 

 

 

2.เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

 

  

 

1.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการหองตรวจสุขภาพ 

 

 

 

2.รอยละของงานหลักตามหนาที่งาน 

และความสุขในการทํางานของกําลัง

พลหองตรวจสุขภาพ 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

1.กําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานการตรวจสุขภาพของ

ขาราชการ ทร. ใหสอดคลองกับ

ภารกิจของ รร.นร. และ พร. 

และดูแนวโนมการตรวจสุขภาพ

ประจําปของปกอนหนา เพื่อหา

มาตรการในการปรับโครงการ 

หรืองานใหเหมาะสมกับสถานะ

สุขภาพและสมรรถภาพโดยรวม

ของกําลังพล รร.นร. 

 

2.วางแนวทางในการสงเสริม

การเพ่ิมขีดสมรรถนะใหกับ

กําลังพลหองตรวจสุขภาพตาม

ความเหมาะสม 

 

1.ดําเนินการตรวจสุขภาพ

ประจําปของขาราชการ ทร. ให

เปนไปตามกระบวนการที่ได

วางแผนไว 

 

 

 

 

 

 

 

2.สนับสนุนและสงเสริมตนเอง

และผูใตบังคับบัญชาไดรับความรู

และทักษะเพิ่มเติมตามความ

เหมาะสมกับสายวิชาชีพและระดับ

ความสามารถ และปฏิบัติตัวให

เปนตัวอยางแกผูใตบังคับบัญชา 

 

 

1.สนับสนุน ในการประสานงาน

และประชาสัมพันธกับหนวยงาน

อื่น ใหสามารถมารับบริการการ

ตรวจสุขภาพประจําปไดอยาง

เหมาะสม ประสานขอขอมูล

สมรรถภาพกําลังพล รร.นร. 

จาก กพล. กรม นนร.รอ. 

 

 

 

 

2.มีการสื่อสารในหองตรวจ

สุขภาพ และกลุมงานบริการ

อื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ประสานงานภายในหนวย 

 

 

1.มีสวนรวมในการใหบริการกับ

ผูรับบริการตามขีดความสามารถ

และ รวมรับฟงความพึงพอใจ 

ความไมพึงพอใจ ความตองการ 

และคาดหวังของผูรับบริการ 

เพ่ือดําเนินการพัฒนาให

เหมาะสมกวาเดิม 

 

 

 

 

2.ใหคําแนะนํากับ

ผูใตบังคับบัญชา เพื่อชวยเหลือ

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค 

 

 

 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร

นายทหารฝายอํานวยการ

เบ้ืองตน หรือหลักสูตรเหลา

ทหารแพทยชั้นนายเรือ 

 

 

ประสบการณ :   ควรมี

ประสบการณเกี่ยวกับงานดาน

กําลังพลและธุรการ และงาน

พัฒนาคุณภาพ รพ. 

 

ความรู : ควรมีความความรูดาน

การบริหารจัดการดานกําลังพลและ

งานธุรการ งานสงเสริมสุขภาพและ

งานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 

 

ทัศนคติ : มีความรูความสามารถใน

การทําหนาที่ผูบริหารระดับตน 

และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ประสานงานกับหนวยงานอื่นได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

ทักษะ : ควรมีความสามารถในการ

ประสานงานและการสราง

ปฏิสัมพันธกับบุคคลภายในองคกร

และภายนอกองคกรเปนอยางดี 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

6. รพ.รร.นร. หน.ตึกผูปวย รพ.ฯ / 

 

9510 ร.อ. พ.  1.บริหารงานตึกผูปวย รพ.รร.นร. 

 

 

2. บริหารผูใตบังคับบัญชาในตึกผูปวย  

รพ.ฯ 

 

  1.เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการใน

ตึกผูปวยที่ไดมาตรฐาน และ เกิดความ

พึงพอใจ 

2.เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

  1.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

2.รอยละของงานหลักตามหนาที่งาน 

และความสุขในการทํางานของ

พยาบาลประจําตึกผูปวย 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

  1.กําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตึกผูปวย ให

สอดคลองกับภารกิจของ 

รพ.รร.นร. และ พร. 

 

 

 

 

2.วางแนวทางในการสงเสริม

การเพ่ิมขีดสมรรถนะใหกับ

พยาบาลตึกผูปวยตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

 

1.กํากับดูแลการปฏิบัติงานของตึก

ผูปวยใหเปนไปตามกระบวนการที่

ไดวางแผนไว 

 

 

 

 

 

2.สนับสนุนและสงเสริมตนเอง

และผูใตบังคับบัญชาไดรับความรู

และทักษะเพิ่มเติมตามความ

เหมาะสมกับสายวิชาชีพและระดับ

ความสามารถ และปฏิบัติตัวให

เปนตัวอยางแกผูใตบังคับบัญชา 

 

 

  1.สนับสนุน ในการ

ประสานงานและประชาสัมพันธ

กับหนวยงานอื่น ใหสามารถ

ดําเนินงานตึกผูปวยไดอยาง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐาน 

 

 

2.มีการสื่อสารตึกผูปวย และ

กลุมงานบริการอื่นๆ ท่ีเหมาะสม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ประสานงานภายในหนวย 

 

 

 

 

 1.ใหบริการผูปวยในตึกผูปวย

ตามขีดความสามารถและ รวม

รับฟงความพึงพอใจ ความไมพึง

พอใจ ความตองการ และ

คาดหวังของผูรับบริการ เพื่อ

ดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสม

กวาเดิม 

 

2.ใหคําแนะนํากับ

ผูใตบังคับบัญชา เพื่อชวยเหลือ

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค 

 

หลักสูตร : 

 

ประสบการณ :   

 

  ความรู : ควรมีความรูดานการ

วางแผนและโครงการเปนอยางดี 

 

ทัศนคติ : 

 

ทักษะ : ควรมีความสามารถในการ

ประสานงานและการสราง

ปฏิสัมพันธกับบุคคลภายในองคกร

และภายนอกองคกรเปนอยางดี 

 



 

                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

7. รพ.รร.นร. หน.หองตรวจโรค / 9510 ร.อ.   พ.  1.บริหารงานดานการตรวจโรค 

 

 

 

 

2. บริหารกําลังพลที่ปฏิบัติงานในหอง

ตรวจโรค 

 

 

 

 

  1.เพื่อใหผูรับบริการ ไดรับบริการ

ทางการแพทยที่เหมาะสม ได

มาตรฐาน และ เกิดความพึงพอใจ 

 

 

2.เพื่อใหกําลังพลสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางเต็มความสามารถ 

 

 

 

 

 1.รอยละของกระบวนการบริการที่มี

ระดับความพึงพอใจ และรอยละ

ความไมพึงพอใจไดรับการแกไขไดรับ

การพัฒนา 

 

2.กําลังพลปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพดานการพยาบาลและผูมารับ

บริการเกิดความพึงพอใจมากกวารอย

ละ 80 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.วางแผนงานบริการทาง

การแพทยและบริหารดานกําลัง

พลในแตละหวงของเดือนให

สอดคลองกับภารกิจของ 

รร.นร. และ พร. 

 

 

 

 

2.วางแนวทางในการสงเสริม

พัฒนาขีดความสามารถกําลัง

พลหองตรวจโรคตามความ

เหมาะสม 

 

 

  1.กํากับดูแลการปฏิบัติงาน

บริการทางหองตรวจโรค ให

เปนไปตามกระบวนการที่ได

วางแผนไว 

 

 

 

 

 

2.สนับสนุนสงเสริมตนเองและ

กําลังพลใหไดรับความรูและทักษะ

งานหองตรวจโรคเพ่ิมเติมตาม

ความเหมาะสมและปฏิบัติตัวให

เปนตัวอยางกับกําลังพล 

 

 

 1.เปนผูแทนของ รพ.รร.นร. 

หรือชวยสนับสนุน ในการ

ประสานงานและประชาสัมพันธ

กับหนวยงานอื่น ใหสามารถมา

รับบริการทางการแพทยไดอยาง

เหมาะสม 

 

 

 

2.มีการประชุมและประสานงาน

กับกลุมงานบริการอื่นๆภายใน 

รพ.รร.นร.และหนวยงาน

ภายนอก ที่เหมาะสมเพ่ือการ

บริการที่ยึดผูมารับบริการเปน

จุดศูนยกลาง 

 

 

  1.มีสวนรวมในการใหบริการ

กับผูรับบริการตามขีด

ความสามารถของวุฒิการศึกษา 

และ รวมรับฟงความพึงพอใจ 

ความไมพึงพอใจ ความตองการ 

และคาดหวังของผูรับบริการ 

เพ่ือดําเนินการพัฒนาให

เหมาะสมกวาเดิม 

 

2.ใหคําแนะนํากําลังพลในดาน

หัวใจการบริการเพ่ือใหผูมารับ

บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ภายใตมาตรฐานวิชาชีพการ

พยาบาล 

 

 

 วุฒิการศึกษา : 

ประกาศนียบัตรพยาบาลและ

อนามัย และหลักสูตรนาวิก

เวชกิจฉุกเฉิน 

 

ประสบการณ : ควรผานงาน

ดาน  งานเวชระเบียน  งาน

ผูปวยนอก  งานศัลยกรรม 

และสารสนเทศเบ้ืองตน 

 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร

นายทหารเหลาแพทยชั้นนาย

เรือ 

  ความรู : ควรมีความความรูดาน

การจัดซื้อ  การรายงานการซอมทํา  

การจําหนาย  การลงทะเบียนความ

คุมทรัพยสิน 

 

ทักษะ : ควรมีความสามารถในการ

ส่ือสารและการสรางปฏิสัมพันธกับ

บุคคลภายในองคกรและภายนอก

องคกรเปนอยางดี 

 

ทัศนคติ : ควรมีความมุงมั่นในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและ

เคร่ืองมือสายแพทยอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

ดานสุขภาพและสมรรถภาพของ

นักเรียนนายเรือสูการเปน

นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

8. รพ.รร.นร. หน.หองรังสีวิทยา 9707 ร.อ.   พ.  1.ปฏิบัติงานดานรังสีวิทยา 

 

 

 

 2. บริหารกําลังพลที่ปฏิบัติงานในหองรังสี

วิทยา 

 

  1.เพื่อใหผูมารับบริการ

รักษาพยาบาลไดรับความสะดวกและ

เหมาะสมไดมาตรฐาน และเกิดความ

พึงพอใจ 

2.เพื่อใหกําลังพลสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางเต็มความสามารถ 

 

 1ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ. 

 

 

2.รอยละของงานหลักตามหนาที่งาน 

และความสุขในการทํางานของกําลัง

พลหองตรวจสุขภาพ 
 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.สนับสนุนการปฏิบัติงานการ

ตรวจรักษาพยาบาลรังวิทยาได

อยางถูกตองและเหมาะสม ให

การรักษาพยาบาลตามลักษณะ

โรคท่ีมารักษา 

 

 

 

2.วางแนวทางในการสงเสริม

พัฒนาขีดความสามารถกําลัง

พลหองรังสีวิทยาตามความ

เหมาะสม 

 

 

  1.ดําเนินการตรวจทางดานรังสี

วิทยาตามกระบวนการการ

รักษาพยาบาลที่วางไว 

 

 

 

 

 

2.สนับสนุนสงเสริมตนเองและ

กําลังพลใหไดรับความรูและทักษะ

งานหองรังสีวิทยาเพ่ิมเติมตาม

ความเหมาะสมและปฏิบัติตัวให

เปนตัวอยางกับกําลังพล 

 

 

 1.สนับสนุน ในการ

ประสานงานและประชาสัมพันธ

กับหนวยงานอื่น ใหสามารถมา

รับบริการหองรังสีวิทยาไดอยาง

เหมาะสม 

 

 

 

2.มีการประชุมและประสานงาน

กับกลุมงานบริการอื่นๆภายใน 

รพ.รร.นร.และหนวยงาน

ภายนอก ที่เหมาะสมเพ่ือการ

บริการที่ยึดผูมารับบริการเปน

จุดศูนยกลาง 

 

 

  1.ปฏิบัติงานดานการใหบริการ

กับผูรับบริการตามขีด

ความสามารถและ รวมรับฟง

ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 

ความตองการ และคาดหวังของ

ผูรับบริการ เพื่อดําเนินการ

พัฒนาใหเหมาะสมกวาเดิม 

 

2.ใหคําแนะนํากําลังพลในดาน

การบริการเพื่อใหผูมารับบริการ

เกิดความพึงพอใจสูงสุด ภายใต

มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล 

 

 

 วุฒิการศึกษา : 

ประกาศนียบัตรพยาบาลและ

อนามัย และหลักสูตรนาวิก

เวชกิจฉุกเฉิน 

 

ประสบการณ : ควรผานงาน

ดานรังสีวิทยามากอน 

 

 

 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร

นายทหารเหลาแพทยชั้นนาย

เรือ 

  ความรู : ควรมีความความรูดาน

รังสีวิทยา 

 

ทักษะ : ควรมีความสามารถในการ

ส่ือสารและการสรางปฏิสัมพันธกับ

บุคคลภายในองคกรและภายนอก

องคกรเปนอยางดี 

 

ทัศนคติ : ควรมีความมุงมั่นในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและ

เคร่ืองมือสายแพทยอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

ดานสุขภาพและสมรรถภาพของ

นักเรียนนายเรือสูการเปน

นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพ 

 



 

                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลที่คาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

4. รพ.รร.นร. เภสัชกร 9740 ร.อ.   พ.ป.

(ภ) 

 1.บริหารงานหองยาและเวชภัณฑ

ของรพ.รร.นร. 

 

 2. บริหารผูใตบังคับบัญชาใน หองยา 

รพ.รร.นร. 

  1.เพ่ือใหงานการบริการหองยา 

ดําเนินงานไดอยางเรียบรอย และสํารอง

ยาและเวชภัณฑมีสํารองพรอมใชและ

ดําเนินการถูกตอง ตามระเบียบกฎเกณฑ 

 

2.เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาใน หองยา รพ.ฯ 

มีความสุขในการทํางานเพ่ือสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 1ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

 

 

2.คาความสุขในการทํางาน และ 

เกณฑประเมินตนเองของกําลังพล

ประจํา รพ.ฯ 
 

                                                                                                              รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

                  (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ  

    หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ 

สมรรถนะ เฉพาะตาม

ลักษณะงาน 

 1.วางแผนงานบริหารการสํารอง

ยาและเวชภัณฑในแตละหวงของ

เดือนใหสอดคลองกับจํานวนของ

ผูรับบริการในแตละชวงเวลา 

 

2.วางแนวทางในการสงเสริม

พัฒนาขีดความสามารถกําลังพล

หองจายยาตามความเหมาะสม 

 

 

 

  1.กํากับดูแลการปฏิบัติงานบริการ

ทางการแพทย ใหเปนไปตาม

กระบวนการที่ไดวางแผนไว 

 

 

2.สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดรับ

ความรูและทักษะเพิ่มเติมตามความ

เหมาะสมกับสายวิชาชีพและระดับ

ความสามารถ และปฏิบัติตัวใหเปน

ตัวอยางแกผูใตบังคับบัญชา 

 

 1. สนับสนุน ในการประสานงาน

และประชาสัมพันธกับหนวยงานอื่น 

ใหสามารถมารับบริการหองจายยา

ไดอยางเหมาะสม 

 

2.มีการประชุมและประสานงานกับ

กลุมงานบริการอื่นๆภายใน 

รพ.รร.นร.และหนวยงานภายนอก ที่

เหมาะสมเพ่ือการบริการที่ยึดผูมา

รับบริการเปนจุดศูนยกลาง 

 

  1.มีสวนรวมในการใหบริการกับ

ผูรับบริการตามขีดความสามารถของวุฒิ

การศึกษา และ รวมรับฟงความพึงพอใจ 

ความไมพึงพอใจ ความตองการ และ

คาดหวังของผูรับบริการ เพื่อดําเนินการ

พัฒนาใหเหมาะสมกวาเดิม 

2.รับฟงปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในหนวยงาน 

วิเคราะหปญหา และใหคําแนะนํากับ

ผูใตบังคับบัญชา เพื่อชวยเหลือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 วุฒิการศึกษา : 

ปริญญาบัตร สาขา

วิชาชีพเภสัชศาสตร 

 

ประสบการณ :  

 

 

หลักสูตร : ควรผาน

หลักสูตรนายทหาร

เหลาแพทยชั้นนายเรือ 

  ความรู : ตองมีความ

ความรูดานยา 

 

 

ทักษะ :  

 

 

ทัศนคติ :  

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

9. รพ.รร.นร. หน.หองพยาธิวิทยา 9727 ร.อ.   พ.  1. บริหารงานดานพยาธิวิทยา 

 

 

 

1.  เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการ

ทางดานพยาธิที่ไดมาตรฐานและเกิด

ความพึงพอใจ 

 

 1.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.กําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานการตรวจทางพยาธิ

ใหสอดคลองกับภารกิจของ 

รร.นร. และ พร. 

 

 

 

 

 

 

1.บํารุงรักษาเครื่องมือเคร่ืองใช

ทางหองปฎิบัติการ และจัดหา

น้ํายา และอุปกรณที่จําเปนตองใช

ใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงานและ

ไดมาตรฐาน/ตรวจวิเคราะหทาง

หองปฎิบัติการตามความรู

ความสามารถ 

 

 

 

 

 

 1.สนับสนุน ในการ

ประสานงานและประชาสัมพันธ

กับหนวยงานอื่นดานงานพยาธิ

เพ่ือใหงานดานบริการทาง

การแพทยมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.ใหบริการกับผูรับบริการดาน

พยาธิตามขีดความสามารถและ 

รวมรับฟงความพึงพอใจ ความ

ไมพึงพอใจ ความตองการ และ

คาดหวังของผูรับบริการ เพื่อ

ดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสม

กวาเดิม 

 

 วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค 

 

 

 

ประสบการณ :  

 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร

นายทหารเหลาแพทยชั้นนาย

เรือ 

  ความรู : ควรมีความรูดานพยาธิ

วิทยาหรือดานวิทยาศาสตร

การแพทย 

 

 

ทักษะ :  

 

ทัศนคติ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

3. รพ.รร.นร. ทันตแพทย 9300 น.ต.   พ.ป.

(ท) 

 1.บริหารผูใตบังคับบัญชาใน      แผนก

ทันตกรรม 

 

 

 

 

2. บริหารงานอํานวยการและงานธุรการ

ของแผนกทันตกรรม 

 

 

 

3. บริหารงานดานการสงเสริมปองกันโรค 

รักษาพยาบาล และฟนฟูทางทันตกรรม 

ของ รพ.รร.นร. 

 

 

 

4. สนับสนุนและกระตุนใหเกิดการจัดการ

ความรูและพัฒนากระบวนการบริการทาง

ทันตกรรมของ รพ.รร.นร. 

 

 

 

 

1.เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาในแผนกทัน

ตกรรมมีความสุขในการทํางานเพ่ือ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

 

 

2.เพื่อใหงานอํานวยการและงาน

ธุรการ ดําเนินงานไดอยางถูกตองตาม

ระเบียบกฎเกณฑ และ ทันเวลา 

 

 

3.เพื่อใหผูรับบริการ ไดรับบริการทาง

ทันตกรรมที่เหมาะสม ไดมาตรฐาน 

และ เกิดความพึงพอใจ 

 

 

 

4.เพื่อใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการ

บริการอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ

ความตองการและความคาดหวังของ

ผูรับบริการทันตกรรม  

 

 1.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการทันตกรรม และรอยละ

ของเหตุการณที่ผูรับบริการไดรับการ

บริการที่ไมเหมาะสมหรือไมเปน

มาตรฐานไดรับการแกปญหา 

 

2.รอยละของกระบวนการบริการทัน

ตกรรมที่มีระดับความพึงพอใจต่ํา

หรือไมพึงพอใจ ไดรับการพัฒนา

กระบวนการ 

 

3.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการทันตกรรม และรอยละ

ของเหตุการณที่ผูรับบริการไดรับการ

บริการที่ไมเหมาะสมหรือไมเปน

มาตรฐานไดรับการแกปญหา 

 

4.รอยละของกระบวนการบริการทัน

ตกรรมที่มีระดับความพึงพอใจต่ํา

หรือไมพึงพอใจ ไดรับการพัฒนา

กระบวนการ 

 

 

 



                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.วางแผนแนวทางการเติบโต

ทางสายวิชาชีพและสงเสริมการ

เพ่ิมขีดสมรรถนะใหกับ

ผูใตบังคับบัญชาตามความ

เหมาะสม 

 

2.วางแผน มอบอํานาจ และ

กระจายอํานาจ ใหสอดคลอง

กับภาระงานในแตละดานของ

งานอํานวยการและงานธุรการ 

 

 

 

3.วางแผนงานบริการทางทันตก

รรมในแตละหวงของเดือนให

สอดคลองกับภารกิจของ รพ. 

4.วางแผนใหมีกระบวนการ

จัดการความรูตามวงรอบที่

เหมาะสม ซึ่งจะกระตุนใหเกิด

การพัฒนากระบวนการบริการ

ทางทันตกรรมของ รพ.ตามมา 

 

 

 

 

 

 

1.สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดรับ

ความรูและทักษะเพ่ิมเติมตาม

ความเหมาะสมกับสายวิชาชีพและ

ระดับความสามารถ และปฏิบัติตัว

ใหเปนตัวอยางแกผูใตบังคับบัญชา 

 

2.กํากับดูแลการปฏิบัติงาน

อํานวยการและงานธุรการให

เปนไปตามวงรอบที่เหมาะสม 

ถูกตอง และทันเวลา  

 

 

 

3.กํากับดูแลการปฏิบัติงานบริการ

ทางทันตกรรม ใหเปนไปตาม

กระบวนการที่ไดวางแผนไว 

4.กระตุนใหกําลังพลแผนกทันต- 

กรรม. เก็บขอมูล ประสบการณ 

ความรู และคําแนะนํา ที่ไดรับจาก

การใหบริการทางการแพทย 

ถายทอดออกมาเปนตัวอักษร เพื่อ

นํามาวิเคราะหและพัฒนาใหเกิด

คูมือการปฏิบัติงานที่สอดคลอง

เหมาะสมกับผูรับบริการ 

 

 

 

 1.จัดการประชุมภายในองคกร 

หรือจัดชองทางการส่ือสารอื่นๆ 

เพ่ือเพ่ิมการประสานงานภายใน

หนวย 

 

 

2.เปนผูแทนของ รพ.รร.นร. 

หรือชวยสนับสนุน ในการ

ประสานงานทางธุรการกับ

หนวยงานอื่น หากมีการ

ดําเนินงานบางสวนที่เกิดความ

ขัดของ 

 

3.เปนผูแทนของแผนกทันตก

รรมหรือชวยสนับสนุน ในการ

ประสานงานและประชาสัมพันธ

กับหนวยงานอื่น ใหสามารถมา

รับบริการทางการแพทยไดอยาง

เหมาะสม 

4.สงเสริมและสนับสนุนกําลังพล

แผนกทันตกรรมใหมีบทบาทใน

การประชาสัมพันธ ผลงานที่ได

จากการจัดการความรูหรือการ

พัฒนากระบวนการใหบริการ ใน

เวทีหรือการประชุมที่เหมาะสม 

 

  1.รับฟงปญหาที่เกิดขึ้นภายใน

หนวยงาน วิเคราะหปญหา และ

ใหคําแนะนํากับผูใตบังคับบัญชา 

เพ่ือชวยเหลือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.รับฟงปญหาจาก

ผูบังคับบัญชา วิเคราะหปญหา 

และถายทอดแนวทางในการ

จัดการปญหา ที่เกิดขึ้นจากงาน

อํานวยการและงานธุรการ ให

กําลังพล รพ.รับทราบ เพิ่อ

ดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสม

กวาเดิม 

3.ใหบริการกับผูรับบริการตาม

ขีดความสามารถของวุฒิ

การศึกษา และ รวมรับฟงความ

พึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความ

ตองการ และคาดหวังของ

ผูรับบริการ เพื่อดําเนินการ

พัฒนา 

4.สงเสริมและสนับสนุนให

ผูรับบริการ ไดรับทราบผลผลิต

ของการปรับปรุงกระบวนการ

บริการและการจัดการความรู

ของ รพ. 

 

 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาบัตร 

สาขาวิชาชีพ ทันต

แพทยศาสตร 

 

 

 

 

ประสบการณ : เคยผานการ

ทํางานในหนวยงานระดับเล็ก

หรือระดับกลางมากอน 

 

 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร

นายทหารเหลาแพทยชั้นนาย

เรือ 

  ความรู : ควรมีความความรูดาน

การบริหารจัดการตามรูปแบบของ

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ และตองมีความ

เขาใจในยุทธศาสตรของกรมแพทย

ทหารเรือและโรงเรียนนายเรือ 

 

ทักษะ :ควรมีความสามารถในการ

ส่ือสารและการสรางปฏิสัมพันธกับ

บุคคลภายในองคกรและภายนอก

องคกรเปนอยางดี  

 

ทัศนคติ : ควรมีความมุงมั่นในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและ

เคร่ืองมือสายแพทยอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

ดานสุขภาพและสมรรถภาพของ

นักเรียนนายเรือสูการเปน

นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพ 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

10. รพ.รร.นร. ทันตนามัย 9301 ร.อ.   พ.  1.การใหบริการทางดานทันตกรรมและ

บริหารงานที่เกี่ยวของดานการใหบริการ 

 

 

 2. งานบริหารงานผูใตบังคับบัญชาทาง

งานทันตกรรม 

 

1.เพื่อใหผูรับบริการทางดาน 

ทันตกรรมไดรับการบริการที่มี

มาตรฐานและเกิดความพึงพอใจ 

 

2.เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนของงานที่

จะชวยในการบรรลุภารกิจงาน

ทางดานทันตกรรมและใหสอดคลอง

กับภารกิจของหนวย 

 1.รอยละของความพึงพอใจที่มีตอ

การรับบริการ 

 

 

2.รอยละความกาวหนาสูการบรรลุ

ตามภารกิจของงานทันตกรรม 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.วางแผนบริการทางดานทัน

ตกรรมใหสอดคลองกับภารกิจ

ของ รร.นร. และภารกิจของ

แผนกทันตกรรม 

 

 

2.รวมกับบุคลากรในงาน 

ทันตกรรมคิดปรับปรุงเพื่อการ

พัฒนางานทันตกรรมใหได

มาตรฐานและเปนเลิศในการ

บริการดานทันตกรรม 

 

 

  1.กระตุนให ผช.ทันตกรรม

ปฏิบัติงานบริการอยางมี

ประสิทธิภาพชวยดูแลดานการ

ปฏิบัติงานใหถูกตองตามมาตรฐาน

ทางทันตกรรม 

 

2.ดูแลควบคุมใหการปฏิบัติงาน

เปนไปตามแผนที่ไดวางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 1.เปนผูประสานงานกับ

หนวยงานของแผนกทันตกรรม

กับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

เขาถึงการรับบริการทางดานทัน

ตกรรม 

 

2.ประชุมภายในงานทันตกรรม

เพ่ือการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองอีกทั้งประสานใหกับ

หนวยงานภายนอกใหไดทราบ

แนวทางการรับบริการ 

ทันตกรรม 

 

 

  1.สงเสริมและสนับสนุนให

ผูรับบริการ ไดรับทราบและ

เขาถึงการใหบริการของแผนก

ทันตกรรมดวยการ

ประชาสัมพันธ 

 

2.รับฟงปญหาท่ีเกิดขึ้นภายใน

งานทันตกรรมรวมกันแกไข

ปญหาและใหคําแนะนํา

ชวยเหลือใหมามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 วุฒิการศึกษา : 

ประกาศนียบัตรพยาบาลและ

อนามัย และหลักสูตรนาวิก

เวชกิจฉุกเฉิน 

 

ประสบการณ : ตองผานงาน

ทางดานทันตกรรม 

 

 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร

นายทหารเหลาแพทยชั้นนาย

เรือ 

  ความรู : ควรมีความรูทางดาน

งานทันตกรรมและงานงบประมาณ 

 

 

 

ทักษะ : ตองมีประสบการณ

ทางดานงานทันตกรรมและงาน

งบประมาณ 

 

ทัศนคติ : มีความมุงมั่นในการ

ปฏิบัติงานในงานทันตกรรม 

 

 



 

                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

11. รพ.รร.นร. นายทหารเวชกรรม

ปองกัน 

9041 ร.อ.   พ.  1.บริหารงานดานเวชกรรมปองกัน 

 

 

 2. บริหารผูใตบังคับบัญชาในงานดานเวช

กรรมปองกัน 

1. เพ่ือใหกําลังพล รร.นร. และชุมชน

ที่รับผิดชอบมีสุขภาพ และส่ิงแวดลอม

ที่ดี 

2. เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

 1.ระดับความพึงพอใจของ กําลังพล 

รร.นร. และชุมชนที่รับผิดชอบ 

 

2.งานที่รับสั่งปฏิบัติบรรลุตามที่

มอบหมาย 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.กําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานดานเวชกรรมปองกัน

ใหครอบคลุมทุกดาน 

 

 

2.วางแนวทางการปฏิบัติให

ชัดเจน กํากับ ติดตาม และ

ประเมินการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง 

 

 

1. ดําเนินการตามแผนที่วางไว 

 

 

 

 

2.สงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหมี

ความรูและทักษะเพ่ิมในงานดาน

เวชกรรมปองกัน  

 

 1. ประสานหนวยงานที่

เกี่ยวของท้ังในและนอกหนวย

เพ่ือใหงานเวชกรรมปองกัน

ดําเนินงานไปตามแผนที่วางไว 

 

2.ประสานผูใตบังคับบัญชาและ

ประสานหนวยตางๆที่รับงาน

เพ่ือใหงานดานเวชกรรมปองกัน

มีประสิทธิภาพ 

  1. มีสวนรวมในการใหบริการ

เชิงรุกเกี่ยวกับงานดานเวชกรรม

ปองกัน พรอมรับฟงปญหา เพ่ือ

พัฒนางานใหเหมาะสมกวาเดิม 

 

2.ชวยเหลือ แนะนํา กํากับดูแล 

และรับฟงความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

พยาบาลและอนามัย /

หลักสูตรนาวิกเวชกิจฉกุเฉิน 

 

ประสบการณ : ผานงานเวช

กรรมปองกัน 

 

 

 

หลักสูตร : ควรผานหลักสูตร 

เทคนิคเวชกรรมปองกัน หรือ

นายทหารเหลาแพทยชั้นนาย

เรือ 

  ความรู : ควรมีความรูทางดาน

เวชกรรมปองกันและอาชีวอนามัย 

 

ทักษะ : ควรมีความสามารถในการ

ประสานงาน การประชาสัมพันธ 

และการสรางปฏิสัมพันธกับบุคคล

อื่นทั้งภายในและภายนอกหนวย 

ไดเปนอยางดี 

 

ทัศนคติ : ควรคิดบวกกับงานที่

ปฏิบัติและไดรับมอบหมาย เพื่อให

งานมีประสิทธิภาพ มีความมุงม่ัน

ในการปฏิบัติงานในงานเวชกรรม

ปองกัน 

 
 



 

                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

12. รพ.รร.นร. พนักงานทะเบียนสถิติ  พ.จ.อ.   พ.  1.รับผิดชอบและรวบรวมขอมูลทางสถิติ

ของ รพ.ฯ 

 2. ปฏิบัติงานดานการตรวจสุขภาพ

ประจําป สนับสนุนและกระตุนใหเกิดการ

พัฒนากระบวนการบริการทางการแพทย

ของ รพ.รร.นร. 

1.เพื่อใหงานสถิติของ รพ.ฯ 

ดําเนินงานไดอยางถูกตองตามระเบียบ

กฎเกณฑ และ ทันเวลา 

2. เพื่อใหกําลังพล ทร.ไดรับการตรวจ

สุขภาพที่เหมาะสม ไดมาตรฐาน และ 

เกิดความพึงพอใจ 

 1.รอยละของงานที่ดําเนินการได

อยางถูกตองและทันเวลา 

 

2.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

ภาระงานในแตละดานของงาน

สถิติตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

2.สนับสนุนการปฏิบัติงานการ

ตรวจสุขภาพของขาราชการ 

ทร. ใหสอดคลองกับภารกิจของ 

รร.นร. และ พร. และดูแนวโนม

การตรวจสุขภาพประจําปของป

กอนหนา เพ่ือหามาตรการใน

การปรับโครงการ หรืองานให

เหมาะสมกับสถานะสุขภาพและ

สมรรถภาพโดยรวมของกําลัง

พล รร.นร. 

1. ปฏิบัติงานสถิติของ รพ.ฯ ให

เปนไปตามวงรอบที่เหมาะสม 

ถูกตอง และทันเวลา 

 

 

2. ดําเนินการตรวจสุขภาพ

ประจําปของขาราชการ ทร. ให

เปนไปตามกระบวนการที่ได

วางแผนไว 

 

 1.สนับสนุนในการประสานงาน

กับหนวยงานอื่น หากมีการ

ดําเนินงานบางสวนที่เกิดความ

ขัดของ  

 

2.สนับสนุน ในการประสานงาน

และประชาสัมพันธกับหนวยงาน

อื่น ใหสามารถมารับบริการการ

ตรวจสุขภาพประจําปไดอยาง

เหมาะสม ประสานขอขอมูล

สมรรถภาพกําลังพล รร.นร. 

จาก กพล. กรม นนร.รอ. 

1.รับฟงปญหาจาก หน.พยาบาล  

และหน.กลุมงานฯ  เพิ่อ

ดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสม

กวาเดิม  

 

2.ปฏิบัติงานดานการใหบริการ

กับผูรับบริการตามขีด

ความสามารถและ รวมรับฟง

ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 

ความตองการ และคาดหวังของ

ผูรับบริการ เพื่อดําเนินการ

พัฒนาใหเหมาะสมกวาเดิม 

 

 

 วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

พยาบาลและอนามัย /

หลักสูตรนาวิกเวชกิจฉกุเฉิน 

 

ประสบการณ :  

 

 

 

 

 

หลักสูตร :   

  ความรู : ควรมีความความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับดานกําลังพลงาน

ธุรการงานธุรการและสถิติ 

 

 

ทักษะ : ควรมีความสามารถในการ

ประสานงาน การประชาสัมพันธ 

และการสรางปฏิสัมพันธกับบุคคล

อื่นทั้งภายในและภายนอกหนวย 

ไดเปนอยางดี 

 

ทัศนคติ :  

 

 



 

                 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. พยาบาลหองตรวจโรค  จ.อ.   พ.  1.ปฎิบัติงานพยาบาลหนาหองตรวจโรค2 

 

 

 

1.เพื่อใหแพทยพึงพอใจและราบรื่นใน

การใหบริการเพื่อใหผูมารับบริการ

ไดรับความสะดวกและเหมาะสมได

มาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจแกผู

มารับบริการ 

 

 1.ระดับความพึงพอใจ ความไมพึง

พอใจ ความตองการ และคาดหวัง

ของผูรับบริการ เพ่ือดําเนินการ

พัฒนาใหเหมาะสมกวาเดิม 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.สนับสนุนการปฏิบัติงานการ

ตรวจรักษาพยาบาลผูมารับ

บริการไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม ใหการรักษาพยาบาล

ตามลักษณะโรคท่ีมารักษา 

 

 

 

 

 

1.ดูแลความเรียบรอยในหองตรวจ

โรคและเตรียมอุปกรณในการ

ตรวจใหพรอมใชเสมอ ปฏิบัติงาน

ดานการลงทะเบียนผูปวยเพื่อรอ

รับการตรวจจากแพทย  ตรวจ

ความเรียบรอยของใบส่ังยา 

ใบรับรองแพทย ลงเอกสารใบนัด 

เอกสารการสงตัวผูปวยเพื่อรับการ

รักษาตอและใหคําแนะนําในสิ่งที่

ผูปวยยังไมเขาใจหรือเกิดความ

สงสัยในลําดับข้ันตอนหรือ

กระบวนการในการรับบริการ

ตางๆในรพ.หรือรพ.ในเครือกรม

แพทยทหารเรือ          

 

 1.สนับสนุนในการประสานงาน

กับหนวยงานโรงพยาบาลใน

เครือกรมแพทยทหารเรือ 

รวมถึงหากผูรับบริการลืม

เอกสารหรือบัตรนัดประสานงาน

กับผูรับบริการทันที   

 

 

1. ชวยเตรียมตัวคนไขกอนเขา

หองตรวจ เชน จัดทา

ผูรับบริการกอนตรวจในกรณี

ผูปวยโรคริดสีดวงทวาร,กอน

ผูรับการบริการเขาหองตรวจ

แนะนําคนไขงดใชโทรศัพท 

 

 

 

 

 วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ  /ประกาศนียบัตร

พยาบาลและอนามัย /

หลักสูตรนาวิกเวชกิจฉกุเฉิน 

 

ประสบการณ :  

 

หลักสูตร :   

ความรู : ควรมีความความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับดานการพยาบาล  

 

 

 

ทักษะ :  

 

ทัศนคติ :  

 



                 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. พยาบาลหองตรวจโรค  พ.จ.อ.   พ.  1.ปฏิบัติงานพยาบาลหนาหองตรวจโรค1 

 

 

 

1.เพื่อใหแพทยพึงพอใจและราบรื่นใน

การใหบริการเพื่อใหผูมารับบริการ

ไดรับความสะดวกและเหมาะสมได

มาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจแกผู

มารับบริการ 

 

 1.ระดับความพึงพอใจ ความไมพึง

พอใจ ความตองการ และคาดหวัง

ของผูรับบริการ เพ่ือดําเนินการ

พัฒนาใหเหมาะสมกวาเดิม 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.สนับสนุนการปฏิบัติงานการ

ตรวจรักษาพยาบาลผูมารับ

บริการไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม ใหการรักษาพยาบาล

ตามลักษณะโรคท่ีมารักษา 

 

 

 

 

 

1.ดูแลความเรียบรอยในหองตรวจ

โรคและเตรียมอุปกรณในการ

ตรวจใหพรอมใชเสมอ ปฏิบัติงาน

ดานการลงทะเบียนผูปวยเพื่อรอ

รับการตรวจจากแพทย  ตรวจ

ความเรียบรอยของใบส่ังยา 

ใบรับรองแพทย ลงเอกสารใบนัด 

เอกสารการสงตัวผูปวยเพื่อรับการ

รักษาตอและใหคําแนะนําในสิ่งที่

ผูปวยยังไมเขาใจหรือเกิดความ

สงสัยในลําดับข้ันตอนหรือ

กระบวนการในการรับบริการ

ตางๆในรพ.หรือรพ.ในเครือกรม

แพทยทหารเรือ          

 

 

 

 1.สนับสนุนในการประสานงาน

กับหนวยงานโรงพยาบาลใน

เครือกรมแพทยทหารเรือ 

รวมถึงหากผูรับบริการลืม

เอกสารหรือบัตรนัดประสานงาน

กับผูรับบริการทันที   

 

 

1. ชวยเตรียมตัวคนไขกอนเขา

หองตรวจ เชน จัดทา

ผูรับบริการกอนตรวจในกรณี

ผูปวยโรคริดสีดวงทวาร,กอน

ผูรับการบริการเขาหองตรวจ

แนะนําคนไขงดใชโทรศัพท 

 

 

 

 

 วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ  /ประกาศนียบัตร

พยาบาลและอนามัย /

หลักสูตรนาวิกเวชกิจฉกุเฉิน 

 

ประสบการณ :  

 

หลักสูตร :   

ความรู : ควรมีความความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับดานการพยาบาล  

 

 

 

ทักษะ :  

 

ทัศนคติ :  

 



                 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. พยาบาลหองตรวจโรค  พ.จ.อ.   พ.  1.ปฏิบัติงานพยาบาลหนาหองตรวจโรค

ศัลกรรม 

 

 

 

1.เพื่อใหแพทยพึงพอใจและราบรื่นใน

การใหบริการเพื่อใหผูมารับบริการ

ไดรับความสะดวกและเหมาะสมได

มาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจแกผู

มารับบริการ 

 

 1.ระดับความพึงพอใจ ความไมพึง

พอใจ ความตองการ และคาดหวัง

ของผูรับบริการ เพ่ือดําเนินการ

พัฒนาใหเหมาะสมกวาเดิม 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.สนับสนุนการปฏิบัติงานการ

ตรวจรักษาพยาบาลผูมารับ

บริการดานศัลยกรรมไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม ใหการ

รักษาพยาบาลตามลักษณะโรค

ที่มารักษา 

 

 

 

 

 

1.ดูแลความเรียบรอยในหองตรวจ

โรคศัลยกรรมและเตรียมอุปกรณ

ในการตรวจใหพรอมใชเสมอ 

ปฏิบัติงานดานการลงทะเบียน

ผูปวยเพื่อรอรับการตรวจจาก

แพทย  ตรวจความเรียบรอยของ

ใบสั่งยา ใบรับรองแพทย ลง

เอกสารใบนัด เอกสารการสงตัว

ผูปวยเพื่อรับการรักษาตอและให

คําแนะนําในสิ่งที่ผูปวยยังไมเขาใจ

หรือเกิดความสงสัยในลําดับ

ขั้นตอนหรือกระบวนการในการรับ

บริการตางๆใน รพ.หรือ รพ.ใน

เครือกรมแพทยทหารเรือ          

 

 

 

 1.สนับสนุนในการประสานงาน

กับหนวยงานโรงพยาบาลใน

เครือกรมแพทยทหารเรือ 

รวมถึงหากผูรับบริการลืม

เอกสารหรือบัตรนัดประสานงาน

กับผูรับบริการทันที   

 

 

1. ชวยเตรียมตัวคนไขกอนเขา

หองตรวจ เชน จัดทา

ผูรับบริการกอนตรวจ หรือกอน

ทําหัตถการ 

 

 

 

 

 วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ  /ประกาศนียบัตร

พยาบาลและอนามัย /

หลักสูตรนาวิกเวชกิจฉกุเฉิน 

 

ประสบการณ :  

 

หลักสูตร :   

ความรู : ควรมีความความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับดานการพยาบาล  

 

 

 

ทักษะ :  

 

ทัศนคติ :  

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

16. รพ.รร.นร. พยาบาลตึกผูปวย  พ.จ.อ. 

(พ) 

  พ.  1.ปฏิบัติการพยาบาลผูรับบริการตึก

ผูปวย รพ.รร.นร. 

 

 

 

1.เพ่ือใหผูรับบริการไดรับบริการในตึก

ผูปวยที่ไดมาตรฐาน และ เกิดความพึง

พอใจ 

 

1.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.รวมกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตึกผูปวยกับ หน.ตึก

ผูปวย  ใหสอดคลองกับภารกิจ

ของ รพ.รร.นร. และ พร. 

 

 

 

 

 

1.ปฏิบัติงานของตึกผูปวยให

เปนไปตามกระบวนการที่ได

วางแผนไว  

 

 1.สนับสนุน ในการ

ประสานงานและประชาสัมพันธ

กับหนวยงานอื่น ใหสามารถ

ดําเนินงานตึกผูปวยไดอยาง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐาน  

 

 

1.ใหบริการผูปวยในตึกผูปวย

ตามขีดความสามารถและ รวม

รับฟงความพึงพอใจ ความไมพึง

พอใจ ความตองการ และ

คาดหวังของผูรับบริการ เพื่อ

ดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสม  

 

 

 

 

 วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ  /ประกาศนียบัตร

พยาบาลและอนามัย /

หลักสูตรนาวิกเวชกิจฉกุเฉิน 

 

ประสบการณ :  

 

หลักสูตร :   

ความรู : ควรมีความความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับดานการพยาบาล  

 

 

 

ทักษะ :  

 

ทัศนคติ :  

 

 

 

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

17. รพ.รร.นร. พยาบาลหองพยาธิวิทยา  พ.จ.อ.   พ.  1. ปฏิบัติงานดานพยาธิวิทยา 

 

 

 

1.  เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการ

ทางดานพยาธิที่ไดมาตรฐานและเกิด

ความพึงพอใจ 

 

 1.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.รวมกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานการตรวจทางพยาธิ

ใหสอดคลองกับภารกิจของ 

รร.นร. และ พร. 

 

 

 

 

 

 

1.บํารุงรักษาเครื่องมือเคร่ืองใช

ทางหองปฏิบัติการ และจัดหา

น้ํายา และอุปกรณที่จําเปนตองใช

ใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงานและ

ไดมาตรฐาน/ตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการตามความรู

ความสามารถ 

 

 

 

 

 

 1.สนับสนุน ในการ

ประสานงานและประชาสัมพันธ

กับหนวยงานอื่นดานงานพยาธิ

เพ่ือใหงานดานบริการทาง

การแพทยมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.ใหบริการกับผูรับบริการดาน

พยาธิตามขีดความสามารถและ 

รวมรับฟงความพึงพอใจ ความ

ไมพึงพอใจ ความตองการ และ

คาดหวังของผูรับบริการ เพื่อ

ดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสม

กวาเดิม 

 

 วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค/

นาวิกเวชกจิ 

 

 

ประสบการณ :  

 

หลักสูตร :  

  ความรู : ควรมีความรูดานพยาธิ

วิทยาหรือดานวิทยาศาสตร

การแพทย 

 

 

ทักษะ :  

 

ทัศนคติ :  

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

18. รพ.รร.นร. พยาบาลหองรังสีวิทยา  พ.จ.อ.   พ.  1. ปฏิบัติงานดานรังสีวิทยา         

 

 

 

1. เพ่ือใหผูมารับบริการรักษาพยาบาล

ไดรับความสะดวกและเหมาะสมได

มาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจ  

 

 1.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.สนับสนุนการปฏิบัติงานการ

ตรวจรักษาพยาบาลรังวิทยาได

อยางถูกตองและเหมาะสม ให

การรักษาพยาบาลตามลักษณะ

โรคท่ีมารักษา 

 

 

 

 

 

 

1.ดําเนินการตรวจตาม

กระบวนการการรักษาพยาบาลท่ี

วางไว 

 

 

 

 

 

 1.สนับสนุน ในการ

ประสานงานและประชาสัมพันธ

กับหนวยงานอื่น ใหสามารถมา

รับบริการหองรังสีวิทยาไดอยาง

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ปฏิบัติงานดานการใหบริการ

กับผูรับบริการตามขีด

ความสามารถและ รวมรับฟง

ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 

ความตองการ และคาดหวังของ

ผูรับบริการ เพื่อดําเนินการ

พัฒนาใหเหมาะสมกวาเดิม 

 

 วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค/

นาวิกเวชกจิ 

 

 

ประสบการณ :  

 

หลักสูตร :  

  ความรู : ควรมีความรูดานรังสี

วิทยา 

 

 

ทักษะ :  

 

ทัศนคติ :  

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

19. รพ.รร.นร. พยาบาลเภสัชกรรม  พ.จ.อ.   พ.  1.ปฏิบัติงานดานการเบิกและจายยาให

หนวยตางใน รพ.รร.นร.                                                     

2.จัดทําสถานะพัสดุประจําป ของ

รพ.รร.นร.        

3. ปฏิบัติงานงานหองจายยา  

 

 

1.เพื่อใหหนวยตางๆในรพ. มียาและ

เวชภัณฑใช        

2. รพ.รร.นร. มีสถานะพัสดุประจําป

ให หนวยตรวจสอบได      

3. ผูมารับบริการหองจายยามีความพึง

พอใจ  

 1.หนวยตางๆมียาและเวชภัณฑใช

อยางเพียงพอ                      

2.จัดทําสถานะพัสดุสงไดตามวงรอบ                                  

3.ผูมารับบริการมีความพึงพอใจ 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.เบิกยาและเวชภัณฑจาก พร.

ในแตละเดือนใหเพียงพอกับ

ความตองการของหนวยตางๆ 

ใน รพ.                     

2.จัดทําสถานะพัสดุประจําปให

เสร็จสมบูรณตามวงรอบ                         

3.บริการดานหองจายยาให

เรียบรอยไมผิดพลาดกับผูมารับ

บริการ 

 

 

 

 

1.ดําเนินการ ใหเปนไปตาม

กระบวนการที่ไดวางแผนไว 

 

 

 

 

 

 1.ประสานงานกับ พร. เร่ือง

การเบิกยาและเวชภัณฑ                         

2.ประสานงานกับหนวยงาน

ตางๆที่มาตรวจสอบดานสถานะ

พัสดุประจําป                                   

3.ประสานงานกับผูมารับบริการ 

เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

1.ปฏิบัติงานดานการใหบริการ

กับผูรับบริการตามขีด

ความสามารถและ รวมรับฟง

ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 

ความตองการ และคาดหวังของ

ผูรับบริการ เพื่อดําเนินการ

พัฒนาใหเหมาะสมกวาเดิม 

 

 วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค/

นาวิกเวชกจิ 

 

ประสบการณ :  

 

หลักสูตร :  

  ความรู : ควรมีความรูดานยาและ

สถานะพัสดุ 

 

 

ทักษะ :  

 

ทัศนคติ :  

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

20. รพ.รร.นร. พยาบาลทันตกรรม  พ.จ.อ.   พ.  1.การใหบริการทางดานทันตกรรมและ

บริหารงานที่เกี่ยวของดานการใหบริการ 

 

 

1.เพื่อใหผูรับบริการทางดาน 

ทันตกรรมไดรับการบริการที่มี

มาตรฐานและเกิดความพึงพอใจ 

 

 1.รอยละของความพึงพอใจที่มีตอ

การรับบริการ 

 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.สนับสนุนการบริการทางดาน

ทันตกรรมใหสอดคลองกับ

ภารกิจของ รร.นร. และภารกิจ

ของแผนกทันตกรรม 

 

 

2.รวมกับบุคลากรในงาน 

ทันตกรรมคิดปรับปรุงเพื่อการ

พัฒนางานทันตกรรมใหได

มาตรฐานและเปนเลิศในการ

บริการดานทันตกรรม 

 

 

  1.ปฏิบัติงานดานทันตกรรมตาม

คําสั่งทันตแพทย อยางมี

ประสิทธิภาพถูกตองตาม

มาตรฐานทางทันตกรรม 

 

 

2.ดูแลควบคุมใหการปฏิบัติงาน

เปนไปตามแผนที่ไดวางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 1.เปนผูประสานงานกับ

หนวยงานของแผนกทันตกรรม

กับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

เขาถึงการรับบริการทางดาน 

ทันตกรรม 

 

2.ประชุมภายในงานทันตกรรม

เพ่ือการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองอีกทั้งประสานใหกับ

หนวยงานภายนอกใหไดทราบ

แนวทางการรับบริการ 

ทันตกรรม 

 

 

  1.สงเสริมและสนับสนุนให

ผูรับบริการ ไดรับทราบและ

เขาถึงการใหบริการของแผนก

ทันตกรรมดวยการ

ประชาสัมพันธ 

 

2.รับฟงปญหาท่ีเกิดขึ้นภายใน

งานทันตกรรมรวมกันแกไข

ปญหาและใหคําแนะนํา

ชวยเหลือใหมามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 วุฒิการศึกษา : 

ประกาศนียบัตรพยาบาลและ

อนามัย และหลักสูตรนาวิก

เวชกิจฉุกเฉิน 

 

 

ประสบการณ : ตองผานงาน

ทางดานทันตกรรม 

 

หลักสูตร :  

  ความรู : ควรมีความรูทางดาน

งานทันตกรรม 

 

 

 

 

ทักษะ : ตองมีประสบการณ

ทางดานงานทันตกรรม 

 

ทัศนคติ : มีความมุงมั่นในการ

ปฏิบัติงานในงานทันตกรรม 

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

21. รพ.รร.นร. เจาหนาที่ประจํา

รถพยาบาล 

(ขอเปลี่ยนเปนตําแหนง 

ผช.นายทหารเวชกรรม

ปองกัน) 

 พ.จ.อ.   พ.  1.ปฏิบัติงานดานเวชกรรมปองกันและ

สุขาภิบาลใหกับหนวยงานตางๆใน 

 

 

1. เพ่ือใหกําลังพล ทร.มีสุขภาพ

รางกายที่ดีและปลอดภัยจากโรคท่ีเกิด

ตามฤดูกาล 

 1.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.สนับสนุนการปฏิบัติงานการ

ตรวจสุขภาพของขาราชการ 

ทร. ใหสอดคลองกับภารกิจของ 

รร.นร. และ พร. และดูแนวโนม

การตรวจสุขภาพประจําปของป

กอนหนา เพ่ือหามาตรการใน

การปรับโครงการ หรืองานให

เหมาะสมกับสถานะสุขภาพและ

สมรรถภาพโดยรวมของกําลัง

พล รร.นร. 

 

 

 

 

1. ดําเนินการตรวจสุขภาพ

ประจําปของขาราชการ ทร. ให

เปนไปตามกระบวนการที่ได

วางแผนไว 

 

 

 

 

  

 

 1.สนับสนุน ในการ

ประสานงานและประชาสัมพันธ

กับหนวยงานอื่น ใหสามารถมา

รับบริการการตรวจสุขภาพ

ประจําปไดอยางเหมาะสม 

ประสานขอขอมูลสมรรถภาพ

กําลังพล รร.นร. จาก กพล. กรม 

นนร.รอ.  

 

 

1.ปฏิบัติงานดานการใหบริการ

กับผูรับบริการตามขีด

ความสามารถและ รวมรับฟง

ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 

ความตองการ และคาดหวังของ

ผูรับบริการ เพื่อดําเนินการ

พัฒนาใหเหมาะสมกวาเดิม  

. 

 

 

 วุฒิการศึกษา : พยาบาล

วิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

พยาบาลและอนามัย /

หลักสูตรนาวิกเวชกิจฉกุเฉิน 

 

ประสบการณ : ผานงานเวช

กรรมปองกัน 

 

หลักสูตร :  

  ความรู : ควรมีความรูทางดาน

เวชกรรมปองกันและอาชีวอนามัย 

 

 

 

ทักษะ :  

 

 

ทัศนคติ :  

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

22. รพ.รร.นร. ชางซอมเวชภัณฑ  พ.จ.อ.   ยย.

(อร.) 

 1.ซอมบํารุงครุภัณฑอุปกรณ เครื่องมือ

ทางการแพทยที่ชํารุดเบื้องตน 

 

2.ตรวจเช็คบํารุงดูแลอุปกรณไฟฟาที่ชํารุด

เสียหายในโอกาสแรก และตรวจเช็ค

อุปกรณประปาที่ชํารุด 

 

 

1.เพื่อใหเคร่ืองมือและอุปกรณ

ทางการแพทยสามารถใชงานไดตาม

วัตถุประสงค 

2.ระบบไฟฟาภายใน รพ.รร.นร. 

สามารถใชงานไดตามปกติ 

 

 1.บุคคลากรมีความพึงพอใจ 

 

 

2.ระดับความพึงพอใจในการ

ใหบริการได รอยละ 80% 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.กําหนดระยะเวลาในการ

บํารุงรักษาอุปกรณทางการ

แพทย และจัดทําแผนในการ

ตรวจสอบระบบไฟฟาภายใน 

รพ.ฯ เพ่ือใหสามารถใชงานได 

 

 

 

 

1. ตรวจสอบระบบแสงสวาง

ภายในหองทํางานทุกๆ3เดือน , 

เช็คปลั๊กและสวิทซที่ชํารุด พรอม

กับทําการจัดเปลี่ยนใหใหม , 

ตรวจเช็คปริมาณการใช

กระแสไฟฟาประจําทุกเดือน 

 

 

 

 

  

 

 1.สามารถติดตอประสานงาน

กับชางไฟฟาฝายบริการไดทุกวัน

ไมเวนวันหยุดราชการในกรณี

เกิดไฟฟาแรงสูงดับภายใน

บริเวณ รพ.รร.นร. (มีเวรอยู 24 

ชม.) , กรณีเกิดไฟฟาแรงสูงดับ

ทางชางของฝายบริการจะเปนผู

ติดตอกับการไฟฟาปากน้ํา ใหมา

ซอม หรือ เปลี่ยนอุปกรณไฟฟา

จนสามารถใชงานได  

 

 

1. สามารถใหความรวมมือ และ

ใหความสนับสนุนทุกหองภายใน 

รพ.รร.นร. ที่รองขอ จนสามารถ

ใชงานไดอยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 

. 

 

 

 วุฒิการศึกษา : ปวส. 

 

 

 

ประสบการณ : ควรมี

ประสบการณดานติดตั้งและ

ควบคุมระบบไฟฟาภายในและ

ภายนอกอาคาร 

 

หลักสูตร :  

  ความรู : ควรมีความรูดานการ

ควบคุมระบบไฟฟาภายในและ

ภายนอกอาคาร 

 

ทักษะ : ควรมีความสามารถในการ

ส่ือสารและการสรางปฏิสัมพันธกับ

บุคคลภายในองคกรและภายนอก

องคกรเปนอยางดี 

 

 

ทัศนคติ :  

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาที่หลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลท่ีคาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

23. รพ.รร.นร. เสมียน  พ.จ.อ.   สบ.  1.ปฏิบัติงานดานธุรการทั้งหมดของ 

รพ.รร.นร. 

2.พิมพเอกสารตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.ติดตามเอกสารที่ดําเนินการลาชา 

 

 

1. เพ่ือใหงานดานธุรการและกําลังพล

ของ รพ.รร.นร. ดําเนินงานไดอยาง

ถูกตองตามระเบียบกฏเกณฑและ

ทันเวลา 

 1.รอยละของงานที่ดําเนินการได

อยางถูกตองและทันเวลา 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.รวมวางแผนและสนับสนุน 

ใหสอดคลองกับภาระงานในแต

ละดานของงานกําลังพลและ

งานธุรการ 

 

 

 

 

1.ปฏิบัติงานกําลังพลและงาน

ธุรการใหเปนไปตามวงรอบที่

เหมาะสม ถูกตอง และทันเวลา  

 

 

 

 

  

 

 1. ประสานงานทางธุรการดาน

กําลังพลกับหนวยงานอื่น หากมี

การดําเนินงานบางสวนที่เกิด

ความขัดของ 

 

 

1. ดําเนินงานดานธุรการทั้งหมด

ของ รพ.รร.นร. ตามที่ไดรับ

หมายและรับฟงปญหาจาก

ผูบังคับบัญชาเพ่ือนํามา

ดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสม

กวาเดิม 

. 

 

 

 วุฒิการศึกษา : ปวช. 

 

 

 

ประสบการณ :  

 

 

หลักสูตร :  

  ความรู : ควรมีความรูเบ้ืองตน

เกี่ยวกับงานธุรการและกําลังพล 

และความรูดานคอมพิวเตอร 

 

ทักษะ : ตองสามารถพิมพเอกสาร 

word และ excel ได 

 

ทัศนคติ :  

 

 

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขท่ี 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาท่ีหลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลที่คาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

24. รพ.รร.นร. พนักงานสถานที่ระดับ1  บ1

ก.1/30 

  

ลจ.ปจ. 

 1เก็บเงินคารักษาพยาบาล (เงินสด) 

 2.รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจาย

ตรง  

3.ตรวจสอบเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล

เบิกจายตรง  

4.เก็บใบสั่งยาทุกวัน  

5.พิมพใบนําสงรายไดคารักษาพยาบาลสง 

กง.รร.นร.. 

 

 

1.เพื่อใหงานดานการเงิน รพฯ 

ดําเนินงานไดอยางถูกตองตาม

ระเบียบ  

 1รอยละของการปฏิบัติงานดาน

การเงินไดอยางถูกตอง และเกิด

ความผิดพลาดนอยที่สุด. 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ดานการเงินใหสะดวกคลี่คลาย

ตามระเบียบวาดวยเงินรายรับ

สถานพยาบาล 

 

 

 

 

1. ปฏิบัติงานดานการเงินให

เปนไปตามขั้นตอนที่จัดทําไว 

 

 

 

 

  

 

 1.ประสานงานกับหนวยงานอื่น 

หากมีการดําเนินงานที่เกิดความ

ขัดของ  

 

 

1.ปฏิบัติงานดานการเก็บเงิน

รายไดของ รพฯ ตาม

ความสามารถ  

. 

 

 

 วุฒิการศึกษา : ม.6 

 

 

 

ประสบการณ : 

 

หลักสูตร :  

  ความรู : ควรมีความรูทางดาน

คอมพิวเตอรเบื้องตน และระเบียบ

เกี่ยวกับเงินรายรับสถานพยาบาล 

 

ทักษะ :  

 

ทัศนคติ : มีความซื่อสัตยรอบคอบ

ในการทํางาน 
 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทางการแพทย 

  เลขท่ี 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาท่ีหลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลที่คาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

25. รพ.รร.นร. พนักงานสถานที่ระดับ1  บ1

ก.1/30 

ลจ.ปจ.   1.ปฏิบัติงานซักรีดทั้งหมด ของ 

รพ.รร.นร. 

 

 

1. เพื่อใหผูรับบริการ ไดรับความ

สะดวกในการใหบริการ 

 1.รอยละของงานที่ดําเนินการได

อยางสะอาดถูกตองตามมาตรฐาน

และทันเวลา 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.กําหนดตารางการซักรีดผา 

ของผูปวยตามหองตางๆเพ่ือให

การทํางานเปนไปอยาง

เรียบรอยไมติดขัดใหเพียงพอตอ

การใชในแตละหอง 

 

 

 

 

1.ซกัผา รีดผาทุกหองโดยแบงซัก 

รีด แตละหองตามหวงเวลาที่

กําหนด  

 

 

 

 

  

 

 1.ประสานงานกับหนวยงานอื่น 

หากมีการดําเนินงานที่เกิดความ

ขัดของ  

 

 

1.สามารถใหความรวมมือ และ

ใหการสนับสนุนทุกหองภายใน 

รพ.รร.นร. ที่รองขอ จนสามารถ

ใชงานไดอยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 

  

. 

 

 

 วุฒิการศึกษา : ม.6 

 

 

ประสบการณ :  

 

หลักสูตร :  

  ความรู :  

 

 

ทักษะ :  

 

 

ทัศนคติ :  

 

 

 

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทาง

การแพทย 

  เลขท่ี 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาท่ีหลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลที่คาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

26. รพ.รร.นร. ผูชวยนักกายภาพบําบัด  พนักงาน

สถานพยาบาล 

    1.ชวยนักกายภาพบําบัดในการรักษา

เพื่อใหคนไขไดรับบริการที่ปลอดภัย 

สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น                                   

2. การดูแลเครื่องมือทางกายภาพบําบัด

เพื่อใหพรอมใชงาน ความสะอาดและ

ปลอดภัย                                             

3..ดูแลเรื่องการซักผาของผูมารับบริการ

ในสวนของหองกายภาพบําบัดให   

สะอาดถูกหลักอนามัย 

1. เพื่อใหนักกายภาพบําบัดทํางาน

ไดอยางเร็วและถูกตองเหมาะสม 

 1.ความพึงพอใจและไมพึงพอของ

ผูมารับบริการและนัก

กายภาพบําบัด 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.มีการวางแผนโดยการนัดคิว

และจัดคิวในการเขารับบริการ

ทางกายภาพบําบัดของผูปวยได

อยางถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

 

1. มีการเตรียมอุปกรณการรักษา

ใหพรอมใชงาน    มีการวางแผน

ประคบรอนโดยอยูภายใตการดูแล

ของนักกายภาพบําบัด 

 

 

 

 

  

 

 1. มีการประสานการทํางานใน

หองกายภาพบําบัดและนอก

หนวยงานกายภาพบําบัดได

อยางมีประสิทธิภาพ                

 

 

1.รับฟงคําแนะนําและคิดเห็น

ของผูปวยเพื่อเปนแนวทางใน

การแกไขละปรับปรุงตอไป  

. 

 

 

 วุฒิการศึกษา : ม.6 

 

ประสบการณ : ควรมี

ประสบการณงานดานผูชวย

นัก กายภาพบําบัด อุปกรณ

ทางกายภาพบําบัด และควร

ทราบขอควรระวังและขอหาม

ทางกายภาพบําบัด 

 

หลักสูตร : ควรมีผานการ

อบรมเกี่ยวกับการชวยงานนัก

กายภาพบําบัด 

 

  ความรู : ควรมีความรูเกี่ยวกับ

ผูชวยนักกายภาพบําบัด ขอหาม 

ขอควรระวังทางกายภาพบําบัด 

 

ทักษะ : ควรมีความรูความสามารถ

ทางดานการชวยนักกายภาพบําบัด 

 

 

ทัศนคติ : รักงานดานบริการ 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทาง

การแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาท่ีหลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลที่คาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

27. รพ.รร.นร. ผูชวยทันตแพทย  พนักงาน

สถานพยาบาล 

    1.ตรวจเช็คผูปวยโดยการวัดความดัน

เพื่อเขาพบทันตแพทยตามบัตรคิว 

 

 

1. เพื่อลดความเสี่ยงของผูปวยกอน

เขาพบทันตแพทย 

 1. ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ

ของทันตแพทยและทันตนามัย                   

2. ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ

ของผูมารับบริการทางทันตกรรม 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.ทําความสะอาดฆาเช่ือ

เคร่ืองมือและบรรจุจัดชุด

เคร่ืองมือเพื่อเตรียมการรักษา

ในคร้ังตอไป          

2.เบิกอุปกรณและเครื่อง ให

พรอมใชงาน 

 

 

 

 

1..ลงขอมูลสถิติในคอมพิวเตอร

พรอมออกใบชําระเงิน     

2.ชวยทันตแพทยทําหัตถการดาน

ทันตกรรม                              

3.ดูแลรักษาและทําความสะอาด

เคร่ืองมือทางดานทันตกรรมและ 

ยูนิตทําฟนใหพรอมใชงาน               

4.ลงสถิติผูปวยทางทันตกรรม

ประจําวัน 

 

 

 

 

  

 1.มีการประสานการทํางานกับ

บุคคลทั้งในหนวยงานและนอก

หนวยงาน                  

      

2.มีการรวมแสดงความคิดเห็น

และแนะนําเพื่อใหเกิดความ

เขาใจอยางถูกตองและเหมาะสม     

1. .เรียกผูปวยเช็คประวัติ วัด

ความดันและเขาตรวจตามบัตร

คิว      

                                  

 2.เรียกผูปวยทําหัตถการตาม

บัตรคิว  

 

. 

 

 

 วุฒิการศึกษา :  

มัธยมศึกษาปที่ 3 

 

 

ประสบการณ : ควรมี

ประสบการณเกี่ยวกับงานดาน

ทันตกรรมและผูชวยทันต 

กรรม 

 

หลักสูตร : อาจจะมีการอบรม

ที่เกี่ยวกับทันตกรรมในสถานที่

หรือนอกสถานที ่

  ความรู : ควรมีความรูเกี่ยวกับขอ

หามและขอควรระวังเกี่ยวกับทัน

ตกรรม 

 

ทักษะ : ควรมีทักษะดานผูชวยทนั

ตกรรม 

 

 

 

ทัศนคติ : มีใจรักงานดานบริการ

และยิ้มแยมแจมใส    

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทาง

การแพทย 

  เลขท่ี 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาท่ีหลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลที่คาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

28. รพ.รร.นร. เจาหนาที่สารสนเทศ   ลูกจาง

ชั่วคราว 

    1.การเบิกเงินรายได รพ. กับ สปสช. พร. 

และกรมบัญชีกลาง 

 

 

1.เพื่อใหงานดานการสงเบิกเงินรายได

ของ รพฯ ดําเนินงานไดอยางถูกตอง

ตามระเบียบ  

 1.รอยละของการปฏิบัติงานดานการ

สงเบิกไดอยางถูกตอง และเกิดความ

ผิดพลาดนอยที่สุด  รวดเร็วและตรง

ตอเวลาไมตกหลน         

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ดานการสงเบิกใหสะดวก

คล่ีคลายตามระเบียบวาดวยเงิน

การสงเบิกของสถานพยาบาล 

 

2.สงเบิก สปสช.ของแตละเดือน  

 

3.คอยเช็คการโอนเงิน ของ 

สปสช.ที่สงเบิกทุกเดือน 

 

 

 

1.นําขอมูลเขาระบบ E-claim 

2008 ทุกวัน     

 

           

     

2.สงเบิกคารักษาพยาบาลของ 

นนร และ พลทหาร 

 

 

 

 

  

 

 1. ประสานงานกับหนวยงาน

อื่น หากมีการดําเนินงานที่เกิด

ความผิดพลาด 

1. ปฏิบัติงานดานการสงเบิก

ของ รพฯ ตามความสามารถ 

(สนับสนุนการคิดเงิน) 

 

. 

 

 

 วุฒิการศึกษา : ปวช. 

 

 

ประสบการณ :  

 

หลักสูตร :  

  ความรู : ควรมีความรูดาน

คอมพิวเตอรเบื้องตน 

 

ทักษะ :  

 

 

ทัศนคติ : มีความซื่อสัตยรอบคอบ

ในการทํางาน 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทาง

การแพทย 

  เลขท่ี 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาท่ีหลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลที่คาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

29. รพ.รร.นร. ผูชวยเภสัชกร  ลูกจาง

ชั่วคราว 

    1.ทําใหเภสัชกรพึงพอใจและราบรื่นใน

การใหบริการ  

 

 

1.ทําใหเภสัชกรพึงพอใจและราบร่ืน

ในการใหบริการ  

 

 1.ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการเร่ืองยา                            

2.ระดับความพึงพอใจของเภสัชกร                                       

2.1ระยะเวลาในการจัดยาในเวลาที่

เหมาะสมและถูกตองตามใบสั่งยา 

2.2การรอคอยของเภสัชกรรอรับยา

เพ่ือจะจายใหผูมารับบริการ 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.ตรวจนับยาใกลหมดอายุและ

ใกลหมดเพื่อจัดทําเอกสาร

จัดซือ้จัดจาง 

 

 

 

 

1. ทําความสะอาดหองจายยา 

2.จัดชัน้วางยา และดูแลความ

เรียบรอยของการเก็บรักษาทั้งยา

ฉีด และยากิน                

3.พิมพเอกสารการจัดซื้อ-จัดจาง

เวชภัณฑ/ยา 

 

 

 

 

  

 

 1.สนับสนุน ในการ

ประสานงานและกับหนวยงาน

อื่น และประสานขอขอมูลการ

จัดซือ้จัดจาง รพ.รร.นร. จาก 

บริษัทภายนอกหนวยงานและ

จาก กําลังพล รร.นร.                      

1. ชวยจัดยาตามใบสั่งยาได

ถูกตอง 

 

. 

 

 

 วุฒิการศึกษา :  

: มัธยมศึกษาปท6ี 

 

 

ประสบการณ :  

 

 

หลักสูตร :  

  ความรู : ควรมีความรู     

เบื้องตนเกี่ยวกับดานคอมพิวเตอร 

เบื้องตนc]tเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

 

ทักษะ :  

 

 

ทัศนคติ : ทํางานใหมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลเปนที่พึงพอใจของ

ผูบังคับบัญชาใหมากที่สุด 

 

 

 

 



                 ขอมูลเบื้องตนของตําแหนง (Job identification )                                       หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job summary) 

ลําดับท่ี     ชื่อ

หนวยงาน 

ชื่อตําแหนงตาม อฉก./

ตําแหนงตามโครงสราง

งานบริการทาง

การแพทย 

  เลขที่ 

ตําแหนง 

อัตรา พรรค 

เหลา 

      หนาท่ีหลัก/กิจกรรมหลัก     วัตถุประสงค/ผลที่คาดหวัง ตัวชี้วัดผลงานหลักตามหนาท่ีงาน 

30. รพ.รร.นร. ผูชวยทันตแพทย  ลูกจาง

ชั่วคราว 

    1.ตรวจเช็คผูปวยโดยการวัดความดัน

เพื่อเขาพบทันตแพทยตามบัตรคิว 

 

 

1. เพื่อลดความเสี่ยงของผูปวยกอน

เขาพบทันตแพทย 

 1. ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ

ของทันตแพทยและทันตนามัย                   

2. ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ

ของผูมารับบริการทางทันตกรรม 

 

 

                                                                                รายละเอียดของงาน (Job detail)       คุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (Job requirement) 

         ดานการวางแผน             ดานปฏิบัติการ          ดานการประสานงาน          ดานการบริการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

              หลักสูตร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ  

       เฉพาะตามลักษณะงาน 

 1.ทําความสะอาดฆาเช่ือ

เคร่ืองมือและบรรจุจัดชุด

เคร่ืองมือเพื่อเตรียมการรักษา

ในคร้ังตอไป          

2.เบิกอุปกรณและเครื่อง ให

พรอมใชงาน 

 

 

 

 

1..ลงขอมูลสถิติในคอมพิวเตอร

พรอมออกใบชําระเงิน     

2.ชวยทันตแพทยทําหัตถการดาน

ทันตกรรม                              

3.ดูแลรักษาและทําความสะอาด

เคร่ืองมือทางดานทันตกรรมและ 

ยูนิตทําฟนใหพรอมใชงาน               

4.ลงสถิติผูปวยทางทันตกรรม

ประจําวัน 

 

 

 

 

  

 

 1.มีการประสานการทํางานกับ

บุคคลทั้งในหนวยงานและนอก

หนวยงาน                  

      

2.มีการรวมแสดงความคิดเห็น

และแนะนําเพื่อใหเกิดความ

เขาใจอยางถูกตองและเหมาะสม     

1. .เรียกผูปวยเช็คประวัติ วัด

ความดันและเขาตรวจตามบัตร

คิว      

 2.เรียกผูปวยทําหัตถการตาม

บัตรคิว  

 

. 

 

 

 วุฒิการศึกษา :  

มัธยมศึกษาปที่ 3 

 

 

ประสบการณ : ควรมี

ประสบการณเกี่ยวกับงานดาน

ทันตกรรมและผูชวยทันต 

กรรม 

 

หลักสูตร : อาจจะมีการอบรม

ที่เกี่ยวกับทันตกรรมในสถานที่

หรือนอกสถานที ่

  ความรู : ควรมีความรูเกี่ยวกับขอ

หามและขอควรระวังเกี่ยวกับทัน

ตกรรม 

 

ทักษะ : ควรมีทักษะดานผูชวยทนั

ตกรรม 

 

 

 

ทัศนคติ : มีใจรักงานดานบริการ

และยิ้มแยมแจมใส    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


