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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักการแพทย์  
1. เป็นข้าราชการสายการแพทย์และสาธารณสุขระดับช านาญการขึ้นไปที่รับผิดชอบงานทางด้านบริหาร 

ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย หรือ ต าแหน่งรักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน 
2. เป็นข้าราชการสายงานแพทย์และสาธารณสุขที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป 
3. เป็นผู้ที่มีอายุราชการเหลือพอที่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ไม่

น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ปิดการฝึกอบรม   
4. ต้องได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น  
5. ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร บพส.  
6. ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น (บนต.) หลักสูตรนักบริหารมหานคร

ระดับกลาง (บนก.) หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ทางด้านการบริหาร และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ต้องเว้นระยะเวลาอย่าง
น้อย 2 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมครั้งสุดท้ายถึงวันเปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สมัคร   

7. ไม่อยู่ระหว่างการสมัครหรือเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรอ่ืนใด 
8. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบตามหลักสูตร ทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน  
9.    ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
10.  ถ้าเคยลาศึกษาต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันสิ้นสุด

การศึกษาถึงวันเปิดการอบรมหลักสูตร 
ล าดับการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน/หวัหน้าฝา่ย ระดับช านาญการขึ้นไป ที่รับผิดชอบงานด้าน

บริหาร ตามล าดับขั้นก่อน - หลัง ดังนี้  
1. หัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้าฝ่าย 
2. รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้าฝ่าย 
3. ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในล าดับขั้นเดียวกัน ให้พิจารณาตามล าดับอาวุโส ดังนี้   

3.1 ผู้ใดด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
3.2 ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่าส าหรับ

ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางบริหาร และหรือด ารงต าแหน่งที่มีฐานะหรือศักดิ์ของต าแหน่งสูงกว่าถือว่าผู้นั้นอาวโุสกวา่ 
3.3 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดด ารงต าแหน่งทางการบริหาร และ

หรือด ารงต าแหน่งที่มีฐานะหรือศักดิ์ของต าแหน่งสูงกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า  
3.4 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเดียวกันพร้อมกัน และหรือด ารงต าแหน่งที่มีฐานะหรือ

ศักดิ์ของต าแหน่งต าแหน่งเท่ากัน ผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
3.5 ผู้ที่ได้รับเงินเดือนท่ากัน ผู้ใดมีอายุราชการมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
3.6 ผู้ที่มีอายุราชการเท่ากัน ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อนถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 

    3.7 ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกัน ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อน ถือว่าอาวุโสกว่า 
3.8 ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดมีอายุตัวมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 

 4.  การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ส านักการแพทย์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด                



เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์)  

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักการแพทย์  

1. เป็นข้าราชการสายงานพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานด้านบริหารและด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม 

2. เป็นผู้ที่มีอายุราชการเหลือพอที่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้              
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันปิดการฝึกอบรม   

3. ต้องได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น  
4. ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร บพส.  
5. ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น (บนต.) หลักสูตรนักบริหารมหานคร

ระดับกลาง (บนก.) หรือหลักสูตรอื่นๆ ทางด้านการบริหาร และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ต้องเว้นระยะเวลา                
อย่างน้อย 2 ป ีนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมครั้งสุดท้ายถึงวันเปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สมัคร   

6. ไม่อยู่ระหว่างการสมัครหรือเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรอ่ืนใด   
7. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบตามหลักสูตร                    

ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน 
8. ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
9. ถ้าเคยลาศึกษาต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ปีนับจากวันสิ้นสุด

การศึกษาถึงวันเปิดการอบรมหลักสูตร  
ล าดับการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการขึ้นไป ที่รับผิดชอบงานด้านบริหาร  

ตามล าดับขั้นก่อน - หลัง ดังนี้  
1. หัวหน้าหอผู้ป่วย, ER, LR, OR, ICU, วิสัญญีพยาบาล, OPD  
2. หัวหน้าหน่วยพิเศษ ได้แก่ ไตเทียม, EMS, IC, CSSD, ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน ฯลฯ 
3. หัวหน้าห้องตรวจ OPD, คลินิกนมแม่, Excellent center, ศูนย์รับ - ส่งต่อผู้ป่วย ฯลฯ  
4. ผู้ช่วยหัวหน้า หรือรักษาการหัวหน้าหอผู้ป่วย, ER, LR, OR, ICU, AN, OPD 
5. ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในล าดับขั้นเดียวกัน ให้พิจารณาตามล าดับอาวุโส ดังนี้   

5.1 ผู้ใดด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
5.2 ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่าส าหรับ

ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางบริหาร และหรือด ารงต าแหน่งที่มีฐานะหรือศักดิ์ของต าแหน่งสูงกว่าถือว่าผู้นั้นอาวโุสกวา่ 
5.3 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดด ารงต าแหน่งทางการบริหาร และ

หรือด ารงต าแหน่งที่มีฐานะหรือศักดิ์ของต าแหน่งต าแหน่งสูงกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า  
5.4 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเดียวกันพร้อมกัน และหรือด ารงต าแหน่งที่มีฐานะหรือ

ศักดิ์ของต าแหน่งเท่ากัน ผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
5.5 ผู้ที่ได้รับเงินเดือนท่ากัน ผู้ใดมีอายุราชการมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
5.6 ผู้ที่มีอายุราชการเท่ากัน ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อนถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 

    5.7 ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกัน ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อน ถือว่าอาวุโสกว่า 
5.8 ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดมีอายุตัวมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 

 6.  การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ส านักการแพทย์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด                

เอกสารหมายเลข 1 



โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักการแพทย์ สายสนับสนุนที่รับผิดชอบทางด้านบริหาร 
ยกเว้น สายงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และสายงานด้านการพยาบาล 

1. เป็นข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ –ช านาญการพิเศษ และประเภททั่วไป
ระดับช านาญงานขึ้นไป ที่มีต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน หรือ ต าแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน  

2. เป็นข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ-ช านาญการไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานไม่น้อยกว่า 3 ปี  

3. เป็นผู้ที่มีอายุราชการเหลือพอที่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ไม่
น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ปิดการฝึกอบรม   

4. ต้องได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น  
5. ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น (บนต.) หลักสูตรนักบริหารมหานคร

ระดับกลาง (บนก.) หรือหลักสูตรอื่นๆ ทางด้านการบริหาร ต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการ
ฝึกอบรมครั้งสุดท้ายถึงวันเปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สมัคร   

6. ไมอ่ยู่ระหว่างการสมัครหรือเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรอ่ืนใด   
7. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบตามหลักสูตร ทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน                 
8. ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  

 9.  ถ้าเคยลาศึกษาต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันสิ้นสุด
การศึกษาถึงวันเปิดการอบรมหลักสูตร 

ล าดับการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่รับผิดชอบงานด้านบริหาร ตามล าดับขั้นก่อน - หลัง ดังนี้  

1. หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน  
2. รักษาการหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน 
3. ในกรณีท่ีผู้สมัครอยู่ในล าดับขั้นเดียวกัน ให้พิจารณาตามล าดับอาวุโส ดังนี้   

3.1 ผู้ใดด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
3.2 ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่าส าหรับ

ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางบริหาร และหรือด ารงต าแหน่งที่มีฐานะหรือศักดิ์ของต าแหน่งสูงกว่าถือว่าผู้นั้นอาวโุสกวา่ 
3.3 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดด ารงต าแหน่งทางการบริหาร และ

หรือด ารงต าแหน่งที่มีฐานะหรือศักดิ์ของต าแหน่งสูงกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า  
3.4 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเดียวกันพร้อมกัน และหรือด ารงต าแหน่งที่มีฐานะหรือ

ศักดิ์ของต าแหน่งต าแหน่งเท่ากัน ผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
3.5 ผู้ที่ได้รับเงินเดือนท่ากัน ผู้ใดมีอายุราชการมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
3.6 ผู้ที่มีอายุราชการเท่ากัน ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อนถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
3.7 ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกัน ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อน ถือว่าอาวุโสกว่า 
3.8 ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดมีอายุตัวมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า  

4. การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ส านักการแพทย์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด                


