รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 1
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ
และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานธุรการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคนิคการตลาด สาขาวิชาการธนาคาร
และธุ ร กิ จ การเงิ น หรื อ สาขาวิ ช าการเงิ น และการธนาคาร หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหลั ก สู ต ร 2 ปี ต่ อ จาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานธุรการหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งใน
สายงานปฏิบัติงานธุรการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ
5. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด
(2) มอบหมายงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุ รการ งานสารบรรณ งานบั นทึ กข้ อมู ล และ
งานบริการทั่วไป เพื่อให้การดําเนินงานได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
(3) จัดทํา...

-2(3) จัดทําแผนการจัดซื้อ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจําปี การขออนุมัติให้ความเห็นชอบ
ในการจัดซื้อจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้มีอุปกรณ์ไว้ใช้งานที่มีคุณภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมข้อมูล สรุปความเห็น และรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทํารายงานและนําเสนอ
ผู้บงั คับบัญชาในหน่วยงานหรือส่วนราชการ
(5) จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
(6) ควบคุมการเบิกจ่าย การลงทะเบียนรับ–จ่ายงานพัสดุครุภัณฑ์ งานยานพาหนะและสถานที่
เพื่อควบคุมการใช้การเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ
(7) จัดทําทะเบียนเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและ
นําไปใช้ประโยชน์
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
(2) ให้คําแนะนําแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) บริ ก ารข้ อ มู ล ตอบปั ญ หาหรื อ ชี้ แ จงเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ งานในความรั บ ผิ ด ชอบแก่
ผู้บังคับบัญชา บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ให้บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 2
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางเลขานุการ หรือทางการขาย และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
ในสายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาเทคนิคการตลาด หรือสาขาวิชาการตลาด หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และดํารงตําแหน่ง
หรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบั ญ ชี สาขาวิ ช าพณิ ช ยการ สาขาวิ ช าบริห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการเลขานุก าร สาขาวิ ช าการเงิ นและ
การธนาคาร หรือสาขาวิชาการตลาด หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเงินและการธนาคาร
หรือทางการบริหารทั่วไป และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และ
5. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลั กษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิ บัติงานและควบคุมเอกสารทางการเงิ นและบั ญ ชีที่ต้องใช้ ความชํ านาญ เพื่อช่ว ยให้
ระบบงานเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง
(2) ปฏิบัติงาน วางแผน ประเมินผลงาน ด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงค์
(3) ศึกษา...

-2(3) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
(4) ถ่ ายทอดความรู้ ด้านการเงิน และบั ญ ชี แก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา เช่น ให้คําปรึ ก ษา
แนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
และวิ ธี ใ ช้ อุป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก ต้ อง เป็ น ต้ น เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ ที่ เป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตาม
มาตรฐานและข้อกําหนด
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานหรือส่วนราชการที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
(2) วางแผน ประเมิ น ผล และแก้ ไ ขปั ญ หาขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี
ในหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ รับผิดชอบ เพื่ อให้ การปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่มีความซับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกองหรือส่วนราชการที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 3
ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชาํ นาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานพัสดุ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การธนาคารและธุรกิจการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคนิคการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรม
เครื่องใช้สํานักงาน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารง
ตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด
ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการบริหารทั่วไป และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
ปฏิบัติงานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี และ
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และ
5. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นําส่ง การซ่อมแซม และ
บํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง
(2) จัดทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทํารายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการ
ดําเนินงาน
(3) ตรวจร่าง...

-2(3) ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ ตรวจสอบ
และเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ให้มีความถูกต้องเรียบร้อยและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ในอนาคต
(4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทํารายงาน
และนําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือส่วนราชการ
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
(2) ให้คําแนะนําแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) บริ ก ารข้ อ มู ล ตอบปั ญ หาหรื อ ชี้ แ จงเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ งานในความรั บ ผิ ด ชอบแก่
ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ ให้บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 4
ตําแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชาํ นาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาพณิชยการ
ทางเลขานุการ ทางการขาย ทางภาษาต่ างประเทศ หรือทางการประชาสั ม พันธ์ และดํ ารงตําแหน่งหรือ
เคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เลขานุการ สาขาวิชาเทคนิคการตลาด หรือสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ
เลขานุการ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาภาษา
วรรณคดี และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน และ
5. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมข้ อมูล ข่าวสาร และตรวจสอบความถู กต้องของข้ อมู ล ก่ อนการเผยแพร่ จัดทํ า
เอกสารข่าวสารต่าง ๆ ที่จะนําไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดําเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือผลงานของกรุงเทพมหานครหรือของรัฐบาล หรือ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
(2) สํารวจ รวบรวม สรุป วิเคราะห์ความคิดเห็นและท่าทีของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ
ผู้บริหารใช้ในการกําหนดนโยบายด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ในงานด้านประชาสัมพันธ์
2. ด้านการ...

-22. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้
การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) เสนอแนะนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการสําเร็จลุล่วง
(3) ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
3. ด้านการบริการ
(1) ประสานงานและเป็นตัวแทนขององค์กรเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ที่สังกัด และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะ
และให้คําปรึกษา รวมทั้งข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(2) ดํ า เนิ น การให้ บ ริ ก ารด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การติ ด ต่ อ ต้ อ นรั บ ชี้ แ จง แนะนํ า
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนทุกแขนง
เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 5
ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ และดํารงตําแหน่งหรือ
เคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และ
5. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน
ดูแล บํารุงรักษา และใช้งาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ในภารกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานหรือส่วนราชการภายในและภายนอก
(2) ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทําทะเบียน และการเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการ
วางแผนบํารุงรักษา ประกอบการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
(3) ศึกษา...

-2(3) ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ สําหรับจัดทําแผนงบประมาณ ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ ต่อผู้บังคับบัญชา
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดําเนินงานของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการ ที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
(2) วางแผน ประเมินผล ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้
การดําเนินงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
3. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า
ที่รับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความชํานาญด้านงานช่างไฟฟ้าแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานช่างไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 6
ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลชํานาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง หรือสาขาวิชาโลหะการ และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ในทางเครื่องกล และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานช่างเครื่องกล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิ ชาเขียนแบบเครื่ องกล และดํารง
ตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง ในสายงานปฏิ บั ติ ง านช่ า งเครื่ อ งกล หรื อ งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และ
5. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุม ดําเนินการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(2) ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง
ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
(3) วิเคราะห์กําหนดแผนการใช้ การบํารุงรักษา การสํารองอะไหล่ การจัดหาและจําหน่าย
แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และประหยัดงบประมาณ
(4) จัดทํา...

-2(4) จัดทํา ควบคุมงบประมาณ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่จําเป็นในการใช้งาน เพื่อช่วยให้การดําเนินงาน
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(5) ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
และงานด้านเครื่องกล เพื่อควบคุมความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย
2. ด้านการวางแผน
(1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) ให้คําแนะนําและเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์
3. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คําแนะนํา สาธิตการใช้ การบํารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในและภายนอก
หน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม
(3) จัดทําคู่มือและรายละเอียดข้อกําหนดของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่
แก่บุคคลทั่วไป

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 7
ตําแหน่งนายช่างเทคนิคชํานาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
ปฏิบัติงานช่างเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า
8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เทคนิค เขี ย นแบบวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล สาขาวิ ช าเทคนิ ค วิศ วกรรมไฟฟ้ า สาขาวิ ช าเทคนิ ค วิศ วกรรมโยธา
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคนิคเครื่องเย็น
และปรับอากาศ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานช่างเทคนิค
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
ปฏิบัติงานช่างเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และ
5. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา ค้นคว้า ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง
ซ่อมบํารุง กําหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและตอบสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ค้นคว้า ทดลอง การใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) จัดทํา...

-2(3) จัดทํารายงานเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการกํากับดูแล
ควบคุ ม กํ า กั บ ดูแ ล วางแผน มอบหมายงาน ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ
รองลงมา เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
3. ด้านการบริการ
ให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานเทคนิคต่างๆ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 8
ตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชาํ นาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิค-อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
หรือสาขาวิชาเทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือได้รับประกาศนียบัตร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่ง ทางเครื่องกล ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไฟฟ้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมีปฏิบัติ หรือทาง
เคมี หรือสาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์ ประยุกต์ ทางสิ่ งทอ และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่
น้อยกว่า 7 ปี หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางเภสัชศาสตร์ ทางโภชนาการ ทางเคมีปฏิบัติ หรือ
ทางเคมี และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน และ
5. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ ช่ ว ยนั ก วิ ช าการในการวิ เ คราะห์ ท ดสอบ สอบเที ย บ วิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้นักวิชาการสามารถทํางานได้สะดวกและ
รวดเร็ว
(2) รวบรวม

-2(2) รวบรวมข้อมูล ประมวลผลและจัดทํารายงานผล เพื่อให้สามารถนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว
(3) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูล วิธีดําเนินการ และเทคโนโลยี
(4) ให้คําแนะนํา ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการกํากับดูแล
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
ให้คําแนะนํา และคําปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 9
ตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติชาํ นาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือทางเวชสถิติ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
ปฏิบัติงานเวชสถิติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า
7 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
ปฏิ บั ติ ง านเวชสถิ ติ หรื อ งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ม าแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
3. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และ
4. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้บริการในงานเวชระเบียนอย่างมีมาตรฐาน ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
(2) ให้รหัสทางการแพทย์ สําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายโรคตามมาตรฐานได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
(3) ศึกษา ค้นคว้า จัดทํารายงานข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปนําไปใช้
ประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง
(2) วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

3. ด้านการ...

-23. ด้านการบริการ
(1) ให้ความรู้ คํ าปรึ กษา ข้อมู ลด้านเวชระเบียนและสถิติประเภทต่างๆ แก่หน่วยงานหรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ศึกษา
อ้างอิง วางแผนงานต่าง ๆ
(2) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 10
ตําแหน่งเจ้าพนักงานสถิติชาํ นาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
และดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง ในสายงานปฏิ บั ติ ง านสถิ ติ หรื อ งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานสถิติ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานสถิติหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และ
5. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สํารวจ จัดทํา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนมาก เพื่อเป็นฐานข้อมูล หรือ
ข้อมูลสนับสนุนในการจัดทําเอกสารทางวิชาการต่างๆ
(2) ติ ดตาม และประเมิ นผลการปฏิบัติงานของผู้ใ ต้บังคั บบัญชา เพื่ อนํามาปรั บปรุง แก้ ไข
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(3) จัดแบ่ง มอบหมายและวางแผนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางาน
2. ด้านการ...

-22. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การสํ า รวจ จั ด ทํ า รวบรวม
ตรวจสอบข้อมูลสถิติ เพื่อเป็นฐานข้อมูล หรือข้อมูลสนับสนุนในการจัดทําเอกสารทางวิชาการต่างๆ
(2) วางแผน มอบหมายงานสั่งการและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านสถิติ เพื่อให้มีความถูกต้อง
และรวดเร็ว
(3) ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดทําสถิติ รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
หรือส่วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและชัดเจนเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น
3. ด้านการบริการ
(1) ฝึกอบรม ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบ
ปั ญ หาชี้ แ จงเรื่ อ งต่ า งๆเกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพในการทํ า งานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
(2) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงร่วมแก้ปัญหาขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) เข้าร่วมประชุมในการเสนอแนะนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
เพื่อนํามาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 11
ตําแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดชํานาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
พาณิชยการ ทางเลขานุการ ทางการเลขานุการ ทางภาษาต่างประเทศ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และดํารง
ตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานห้องสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เลขานุการ สาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญา
หลั ก สู ต ร 2 ปี ต่ อ จากประกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์
ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานห้องสมุด หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เลขานุการ ทางเลขานุการ ทางการเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งใน
สายงานปฏิบัติงานห้องสมุด หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน และ
5. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุมการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ
(2) ช่วยบรรณารักษ์ในด้านต่างๆ เช่น การจัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จําแนกหมวดหมู่และทํา
รายการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ให้เป็นระบบ เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
(3) ควบคุม ดูแล เก็บรักษา ซ่อมแซมหนังสือ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการ
(4) ควบคุม ดูแล อาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี
2. ด้านการ...

-22. ด้านการกํากับดูแล
กํ า กั บ ดู แ ล และให้ คํ า แนะนํ า ในการปฏิ บั ติ ง านแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมา เพื่ อ ให้ ก าร
ดําเนินงานของห้องสมุดเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กําหนด
3. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการแนะนําแหล่งข้อมูลและวิธีการใช้ห้องสมุดแก่บุคคลหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ที่เข้าใช้บริการ เพื่ออํานวยความสะดวก
(2) จัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใช้บริการห้องสมุด

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 12
ตําแหน่งโภชนากรชํานาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ และดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง ในสายงานปฏิ บั ติ ง านโภชนากร หรื อ งานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงาน
โภชนากร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานโภชนากร หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานโภชนากรปฏิบัติงาน และ
5. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้บริการอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบําบัด ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
(2) ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ จัดทํารายงานข้อมูลทางด้านโภชนาการ โภชนาบําบัด เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปนําไปใช้ประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
(2) วางระบบ...

-2(2) วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการ
(3) ให้บริการอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบําบัด ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
(4) ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(5) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ จัดทํารายงานข้อมูลทางด้านโภชนาการ โภชนาบําบัด เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปนําไปใช้ประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานได้อย่างเหมาะสม
3. ด้านการบริการ
(1) ให้ความรู้ แนะนํา ประชาสัมพันธ์ในงานด้านโภชนาการ โภชนาบําบัดแก่ภาคีเครือข่าย เพื่อให้
มีความรู้ แนะนําแก่ผู้อื่นได้
(2) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ
เอกชน ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนในการบริการ ด้านโภชนาการ โภชนาบําบัด
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 13
ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการอนามัย ทางผู้ช่วย
พยาบาล ทางการสาธารณสุข หรือทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการสาธารณสุข ทางการ
พยาบาล ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ทางโภชนาการ ทางเซลล์วิทยา ทางการแพทย์แผนไทย หรือทางพนักงาน
อนามัย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรืออนุป ริ ญ ญาหลักสู ตร 2 ปี ต่ อจากประกาศนี ยบั ตรมั ธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเทีย บเท่ าในสาขาวิช า
สาธารณสุขศาสตร์ และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานสาธารณสุข หรืองานที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการสาธารณสุข ทางการ
พยาบาล ทางโภชนาการ ทางพยาธิวิทยาหรือทางเซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ
อย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ทางการสาธารณสุ ข ทางการสาธารณสุ ข ชุ ม ชน ทางโภชนาการ
ทางการแพทย์แผนไทย ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือทางสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานสาธารณสุขหรืองานที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และ
5. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการ...

-21. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้ บ ริ ก าร ประยุ ก ต์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน วิ ธี ก ารทํ า งาน ตั ด สิ น ใจแก้ ไ ขปั ญ หาในงานด้ า น
สาธารณสุข เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย จัดทํารายงานข้อมูลทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ระดับสูงขึ้นไปนําไปใช้ประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานได้อย่างเหมาะสม
(3) ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง
(2) วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
(1) ให้ความรู้ แนะนํา ประชาสัมพันธ์ในงานด้านสาธารณสุข แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
(2) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 14
ตําแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชํานาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทางรังสีเทคนิค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
3. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน และ
4. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้บริการในงานรังสีการแพทย์ การสร้างภาพทางการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อประกอบการวินิจฉัย รักษาของแพทย์
(2) ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
(3) ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตาม
มาตรฐาน
(4) ตรวจสอบ ควบคุมการบันทึก จัดเก็บข้อมูล ผลการตรวจ ภาพถ่ายรังสี การสร้างภาพทาง
การแพทย์ของผู้ใช้บริการ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือส่วนราชการ
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
(2) วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการ...

-23. ด้านการบริการ
(1) ให้ คํ า แนะนํ า ข้ อ มู ล และให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการในเรื่ อ งที่ ซั บ ซ้ อ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้
ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้สนใจ
(2) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 15
ตําแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ชาํ นาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก
ประกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายเที ย บเท่ า และดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง ในสายงาน
ปฏิบัติงานช่วยทันตแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรทางผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงาน
ช่วยทันตแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า
7 ปี หรือ
3. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน และ
4. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติ งานเป็นผู้ ช่วยทั น ตแพทย์ร ะหว่า งการปฏิบั ติงานด้ า นทั น ตกรรมเฉพาะทาง เช่ น
รับ – ส่ง เครื่องมือทางทันตกรรม เปลี่ยนหัวกรอฟัน เตรียมหรือผสมวัสดุทันตกรรม เพื่ออํานวยความสะดวก
และสนับสนุนการทํางานของทันตแพทย์ให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ติดต่อ นัดหมาย จัดเตรียมผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพพร้อมรับการตรวจรักษาทางทันตกรรม
(3) ช่วยในการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ และล้างฟิล์มทางทันตกรรม
(4) บํารุง รักษา และควบคุมการเบิกจ่าย เวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ด้านทันตกรรม ให้เพียงพอ
ต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทันตแพทย์
(5) จัดระบบข้อมูลและทําสถิติการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางทันตกรรม
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
(2) วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการ...

-23. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา เผยแพร่ความรู้ด้านทันตกรรม ให้กับบุคลากรสาธารณสุข และประชาชน
ทั่วไป เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านทันตสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
(2) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 16
ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตร ทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และดํา รงตํ า แหน่ ง หรื อเคยดํ ารงตํ าแหน่ งในสายงานปฏิบัติ งานทั น ตสาธารณสุข หรื อ งานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งใน
สายงานปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
3. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และ
4. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้บริการ ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน ตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
(2) ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย จัดทํารายงานข้อมูลทางด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปนําไปใช้ประกอบการวางแผน และ การพัฒนาคุณภาพงานได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
(2) วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
(1) ให้ความรู้ แนะนํา ประชาสัมพันธ์ในงานด้านทันตสาธารณสุข แก่ภาคีเครือข่ายประชาชน
เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและให้คําแนะนําแก่ผู้อื่นได้
(2) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความร่วมมือและ
การสนับสนุนในการบริการทันตกรรม การดําเนินงานทันตสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการ

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 17
ตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรพนักงานห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรโรค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และดํารง
ตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา หรื อทางพยาธิวิทยา ซึ่ งมี ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2
ปี ต่อจาก
ประกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง ในสายงานปฏิ บั ติ ง าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่
น้อยกว่า 7 ปี หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และ
5. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ เครื่องมือพิเศษ
ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน
เพื่อนําไปประกอบการวินิจฉัยและรักษา การแก้ปัญ หาสาธารณสุขและภัยสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค
สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ประยุกต์ ก ารปฏิ บัติ งาน วิ ธีก ารทํา งาน การประกัน คุณภาพ เพื่ อพัฒ นาการทํา งานให้ มี
ประสิทธิภาพ
(3) ศึกษา...

-2(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ รายงานผล หรือปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรอื่น
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
(4) กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะของเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เพื่ อ ให้ มี
เครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
(2) วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ข้อมูล และให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้สนใจ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(2) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 18
ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า2 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสั ชกรรม และดํารงตํ าแหน่งหรือเคยดํ ารง
ตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ
3. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และ
4. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค แก่ผู้ใช้บริการภายใต้
การควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
(2) ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
(3) ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(4) ตรวจสอบ ควบคุมการบันทึก จัดเก็บข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือ ส่วนราชการ
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
(2) วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
(1) ให้ คํ า แนะนํ า ข้ อ มู ล และให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการในเรื่ อ งที่ ซั บ ซ้ อ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้
ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้สนใจ
(2) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตําแหน่งที่ 19
ตําแหน่งพยาบาลเทคนิคชํานาญงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานปฏิบัติงาน
พยาบาลเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า
7 ปี และ
2. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน และ
3. ดํารงตําแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 3 มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่าง ๆ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่ต้องใช้การตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยเป็น
ครั้งคราว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
(2) เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง และช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพื่อบรรเทาอาการและรายงาน
ให้พยาบาลวิชาชีพทราบ
(3) กํา หนดแผนการปฏิบัติง านของกลุ่ม ที่รับ ผิด ชอบ เพื่อ ให้ส ามารถปฏิบัติง านได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
(4) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือเฉพาะ ในการตรวจรักษาพยาบาล เพื่อให้เครื่องมือพร้อม
ใช้ให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา
(5) จั ดสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ หมาะสมกั บ งานบริ ก าร เพื่ อ ความปลอดภั ย และความสุ ข สบายของ
ผู้ใช้บริการ
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง
(2) วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการ...

-23. ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษา แนะนํา ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาการรักษา
สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้มีความรู้ ความเข้าใจ
(2) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา พยาบาลฝึกหัด เพื่อการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการดําเนินงาน รวมถึงเกิดความเข้าใจที่ตรงกันและร่วมปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการ
(4) ร่วมกับคณะปฏิบัติงานในการให้บริการเชิงรุก เพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานบันทึกข้อมูลและงานบริการทั่วไป เพื่อให้การดําเนินงานได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ การจัดทํา
แผนการจัดซื้อ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจําปี การขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
ครุภัณฑ์ เพื่อให้มีอุปกรณ์ไว้ใช้งานที่มีคุณภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การรวบรวมข้อมูล สรุปความเห็น
และรายงานการปฏิ บัติ ง าน เพื่ อจั ด ทํา รายงานและนํา เสนอผู้บั ง คับ บั ญ ชาในหน่ ว ยงานหรื อส่ ว นราชการ
การจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม การควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ย การลงทะเบี ย นรั บ–จ่ า ยงานพัส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์
งานยานพาหนะและสถานที่ เพื่อควบคุมการใช้การเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ การจัดทําทะเบียนเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและนําไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและควบคุมเอกสารทางการ
เงินและบัญ ชี ที่ต้องใช้ ความชํ านาญ เพื่อช่วยให้ระบบงานเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง การปฏิ บัติงาน
วางแผน ประเมินผลงาน ด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ การศึกษา
วิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงาน การจัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด รวมทั้งการวางแผน ประเมินผล
และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในหน่วยงานหรือส่วนราชการที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-23. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ การ
เบิกจ่าย การเก็บรักษา นําส่ง การซ่อมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง การจัดทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทํารายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้
เป็นข้อมูลในการดําเนินงาน การตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ให้มีความถูกต้องเรียบร้อยและใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงในอนาคต การรายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน
เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือส่วนราชการ รวมทั้งการแก้ปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตําแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเผยแพร่ จัดทําเอกสารข่าวสารต่างๆ ที่จะนําไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ดําเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือผลงาน
ของกรุ ง เทพมหานครหรื อ ของรั ฐ บาล หรื อ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ หรื อ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องชุ ม ชน
การสํารวจ รวบรวม สรุป วิเคราะห์ความคิดเห็นและท่าทีของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารใช้ในการ
กําหนดนโยบายด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ในงานด้านประชาสัมพันธ์ การเสนอแนะ
นโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานหรือส่วนราชการที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการสําเร็จลุล่วง การปฏิบัติงานด้านการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะ และให้คําปรึกษา รวมทั้งข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดําเนินการ
ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดต่อต้อนรับ ชี้แจง แนะนํา เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มารับ
บริการหรือมาติดต่อ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

-35. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการสํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง
ซ่ อ ม ประดิ ษ ฐ์ ดั ด แปลง ปรั บ ปรุ ง ควบคุ ม การใช้ ง าน ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษา และใช้ ง าน เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ า ระบบเครื่ อ งปรั บ อากาศ ระบบไฟฟ้ า สื่ อ สารและโทรคมนาคม ระบบ
สารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการภายในและภายนอก การควบคุม ตรวจสอบ การจัดทําทะเบียน และการเก็บข้อมูลทางสถิติของ
การใช้ง าน เพื่ อ การวางแผนบํ ารุ ง รั ก ษา ประกอบการพั ฒ นาปรั บ ปรุง ประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานหรือ ส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ สําหรับจัดทําแผน
งบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอต่อผู้บังคับบัญชา
รวมทั้งการให้คําแนะนํา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่รับผิดชอบแก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชํานาญด้านงานช่างไฟฟ้าแก่ผู้ที่สนใจ
6. ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ ค วามเข้ า ใจหรื อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ดํ า เนิ น การ ตรวจสอบ
บํารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้
พร้อมใช้อยู่เสมอ การศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การวิเคราะห์กําหนดแผนการใช้ การบํารุงรักษา การสํารองอะไหล่
การจัดหาและจําหน่าย แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ การจัดทํา ควบคุมงบประมาณ และกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะในการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่จําเป็น
ในการใช้งาน เพื่อช่วยให้การดําเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบความถูกต้องของ
การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อควบคุมความ
เรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย การให้คําแนะนํา สาธิตการใช้ การบํารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในและ
ภายนอกหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม
รวมทั้งการจัดทําคู่มือและรายละเอียดข้อกําหนดของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่แก่บุคคล
ทั่วไป

-47. ตําแหน่งนายช่างเทคนิคชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ ความเข้ าใจหรือความคิ ดเห็นเกี่ ยวกั บการศึ กษา ค้ นคว้ า ควบคุม ตรวจสอบ
ออกแบบหรือปรับปรุง สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมบํารุง กําหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การค้นคว้า ทดลอง การใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทํารายงานเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์
ต่าง ๆ วัสดุ และครุภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้คําปรึ กษา
แนะนําเกี่ยวกับงานเทคนิคต่างๆ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ
ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
8. ตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับ หรือช่วยนักวิชาการ
ในการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์
เพื่อให้นักวิชาการสามารถทํางานได้สะดวกและรวดเร็ว การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและจัดทํารายงานผล
เพื่อให้สามารถนําเสนอได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว การติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูล วิธีดําเนินการ และเทคโนโลยี รวมทั้งการให้
คําแนะนํา และคําปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในงานเวชระเบียนอย่างมี
มาตรฐาน ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
การให้รหัสทางการแพทย์ สําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายโรคตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้
ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ การศึกษา ค้นคว้า จัดทํารายงานข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปนําไปใช้ประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
การวางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-510. ตําแหน่งเจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการสํารวจ จัดทํา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล
สถิติที่มีความซับซ้อนมาก เพื่อเป็นฐานข้อมูล หรือข้อมูลสนับสนุนในการจัดทําเอกสารทางวิชาการต่างๆ การ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น การจัดแบ่ง มอบหมายและวางแผนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน การสํารวจ จัดทํา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติ เพื่อเป็นฐานข้อมูล หรือ
ข้อมูลสนับสนุนในการจัดทําเอกสารทางวิชาการต่างๆ การวางแผน มอบหมายงานสั่งการและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านสถิติ เพื่อให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว การเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดทําสถิติ รายงานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและชัดเจนเหมาะสมกับ
การใช้ งานมากขึ้ น รวมทั้ งการแก้ปัญหาขั ดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
11. ตําแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ ค วามเข้ า ใจหรื อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การลงทะเบี ยนทรั พยากร
สารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ การช่วยบรรณารักษ์ในด้านต่างๆ เช่น การจัดหา คัดเลือก วิเคราะห์
จําแนกหมวดหมู่และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ให้เป็นระบบ เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศ
ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ การควบคุม ดูแล เก็บรักษา ซ่อมแซมหนังสือ เพื่อให้อยู่
ในสภาพพร้ อ มใช้ บริ ก าร การควบคุ ม ดู แ ล อาคาร สถานที่ วั ส ดุค รุ ภั ณฑ์ ของห้อ งสมุ ด เพื่ อให้ห้ อ งสมุ ด
มีบรรยากาศที่ดี การให้บริการแนะนําแหล่งข้อมูลและวิธีการใช้ห้องสมุดแก่บุคคลหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ที่เข้าใช้บริการ เพื่ออํานวยความสะดวก รวมทั้งการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใช้บริการห้องสมุด

-612. ตําแหน่งช่างกายอุปกรณ์ชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึ กษา ค้ นคว้า ออกแบบ ประดิษ ฐ์
ปรับปรุงพัฒนากายอุปกรณ์แต่ละชนิด ที่มีความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ได้
มีการวางไว้ เป็ นแนวทางในภาพกว้าง เพื่ อให้ส ามารถช่วยเหลื อผู้ ป่วยหรื อผู้พิการได้อย่างมีประสิท ธิภาพ
การศึกษา วิเคราะห์และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการออกแบบประดิษฐ์ ปรับปรุง พัฒนากายอุปกรณ์แต่ละชนิด
จากข้อมูลหรือสถิติที่มีอยู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางานกายอุปกรณ์ การให้คําแนะนํา และ
คําปรึกษาแก่ผู้ป่วย ผู้พิการและญาติ ในการตัดสินใจเลือกใช้กายอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนภายใต้กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ได้มีการวางไว้ เป็นแนวทางในภาพกว้างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับกายอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับสรีระและการใช้งานของผู้ป่วยแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้ข้อมูล คําแนะนํา
ปรึกษาด้านกายอุปกรณ์แก่ทีมสหวิชาชีพหรือบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานกายอุปกรณ์ให้เป็นที่
รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
13. ตําแหน่งโภชนากรชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการอาหารตามหลักโภชนาการ
โภชนาบํ าบัด ประยุ กต์การปฏิ บัติงาน วิธีการทํ างาน ตัดสิน ใจแก้ไขปั ญ หา เพื่ อพัฒนาการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ การควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ จัดทํารายงานข้อมูลทางด้าน
โภชนาการ โภชนาบําบัด เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปนําไปใช้ประกอบการวางแผน และการพัฒนา
คุณภาพงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ความรู้ แนะนํา ประชาสัมพันธ์ในงานด้านโภชนาการ โภชนาบําบัดแก่
ภาคีเครือข่าย เพื่อให้มีความรู้ แนะนําแก่ผู้อื่นได้
14. ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ ความเข้า ใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกั บการให้ บริ การ ประยุกต์การปฏิ บัติงาน
วิธีการทํางาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ การศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย จั ดทํ ารายงานข้ อมู ลทางด้านสาธารณสุข เพื่ อให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปนําไปใช้
ประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานได้อย่างเหมาะสม การควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา
เวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งการให้ความรู้ แนะนํา ประชาสัมพันธ์ในงาน
ด้านสาธารณสุข แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม

-715. ตําแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในงานรังสีการแพทย์ การสร้าง
ภาพทางการแพทย์ แ ก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารอย่ า งมี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน เพื่ อ ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย รั ก ษาของแพทย์
การประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
การควบคุม ดูแล
บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจสอบ ควบคุม
การบันทึก จัดเก็บข้อมูล ผลการตรวจ ภาพถ่ายรังสี การสร้างภาพทางการแพทย์ของผู้ใช้บริการ เพื่อนํามาใช้
เป็นข้อมูลอ้างอิง นําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือส่วนราชการ รวมทั้งการให้คําแนะนํา ข้อมูลและ
ให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
ผู้สนใจ
16. ตําแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ระหว่าง
การปฏิบัติงานด้านทันตกรรมเฉพาะทาง เช่น รับ – ส่ง เครื่องมือทางทันตกรรม เปลี่ยนหัวกรอฟัน เตรียมหรือ
ผสมวัสดุทันตกรรม เพื่ออํานวยความสะดวกและสนับสนุนการทํางานของทันตแพทย์ให้ดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การติดต่อ นัดหมาย จัดเตรียมผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพพร้อมรับการตรวจรักษาทางทันตกรรม
การช่วยในการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ และล้างฟิล์มทางทันตกรรม การบํ ารุง รักษา และควบคุมการเบิกจ่ าย
เวชภั ณ ฑ์ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ด้ า นทั น ตกรรม ให้ เ พี ย งพอต่ อ การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของทั น ตแพทย์
การจัดระบบข้อมูลและทําสถิติการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางทันตกรรม รวมทั้งการให้คําแนะนํา เผยแพร่ความรู้
ด้านทันตกรรม ให้กับบุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านทันตสุขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสม
17. ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข
ประยุ ก ต์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน วิ ธี ก ารทํ า งาน ตั ด สิ น ใจแก้ ไ ขปั ญ หา เพื่ อ พั ฒ นาการทํ า งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
เป็ น ไปตามมาตรฐาน
การศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จัย จั ด ทํ า รายงานข้ อ มู ล ทางด้ า นทัน ตกรรม
ทันตสาธารณสุข เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปนําไปใช้ประกอบการวางแผน และ การพัฒนาคุณภาพงานได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้ความรู้ แนะนํา ประชาสัมพันธ์ในงานด้านทันตสาธารณสุข แก่ภาคีเครือข่าย
ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและให้คําแนะนําแก่ผู้อื่นได้

-818. ตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ต้ อ งใช้ เ ทคนิ ค พิ เ ศษ เครื่ อ งมื อ พิ เ ศษ ควบคุ ม คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห์ ที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปประกอบการวินิจฉัยและรักษา
การแก้ปัญหาสาธารณสุขและภัยสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์
การปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน การประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ การศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิ จัย ตรวจสอบ รายงานผล หรื อปฏิ บัติงานร่วมกับบุคลากรอื่น เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
การกําหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้คําแนะนํา ข้อมูล
และให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้สนใจ
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
19. ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ ค วามเข้ า ใจหรื อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารในงานเภสั ช กรรม
เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้ใช้บริการภายใต้การควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการ
อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน การประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
การควบคุม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบ ควบคุ ม การบั น ทึ ก จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ทางเภสั ช กรรม เภสั ช สาธารณสุ ข การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือ ส่วนราชการ รวมทั้งการให้คําแนะนํา
ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา ผู้สนใจ

-920. ตําแหน่งพยาบาลเทคนิคชํานาญงาน
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ที่ต้องใช้การตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยเป็นครั้งคราว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง การเฝ้าระวัง
อาการเปลี่ยนแปลง และช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพื่อบรรเทาอาการและรายงานให้พยาบาลวิชาชีพทราบ
การกํา หนดแผนการปฏิบัติง านของกลุ่ม ที่รับ ผิด ชอบ เพื่อ ให้ส ามารถปฏิบัติง านได้อ ย่า งมีประสิทธิภาพ
การจัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือเฉพาะ ในการตรวจรักษาพยาบาล เพื่อให้เครื่องมือพร้อมใช้ให้บริการ
ผู้ป่วยได้ตลอดเวลา การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุขสบายของ
ผู้ใช้บริการ การวางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งให้คําปรึกษา แนะนํา ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาการรักษาสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนที่มาใช้บริการได้มีความรู้ ความเข้าใจ
_______________________

