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ระเบียบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วยการจัดก าลังพลเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษ

พ.ศ.2551
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การปฏิบัติภารกิจพิเศษ

เป็นภารกิจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับ
การร้องขอจากหน่วยงานอื่นเป็นครั้งคราว 

ภารกิจทั้งปวงที่นอกเหนือจากภารกิจประจ า

และมิใช่โครงการของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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ให้จัดก าลังพลปฏิบัติงานสนับสนุนนอกท่ีตั้ง 
ซึ่ง รพ.รร.6 จะมีค าสั่งให้ด าเนินการสนับสนุน
เป็นคราวๆไป โดยจัดก าลังพลจากหน่วยต่างๆ 

ของ รพ. หมุนเวียนไปปฏิบัติฯ

การปฏิบัติภารกิจพิเศษ (ต่อ)
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ทั้งระดับสัญญาบัตร / ประทวน / อัตราจ้าง
ในสาขาวิชาชีพแพทย์  พยาบาล  ผู้ช่วยพยาบาล 

และนายสิบพยาบาล

ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
และที่ได้รับค าส่ังให้มาช่วยราชการ

ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

การปฏิบัติภารกิจพิเศษ (ต่อ)
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1. ประเภท ก  
• ภารกิจแพทย์สนับสนุนหน่วยตรวจโรค 904
• ภารกิจนายสิบพยาบาลสนับสนุนการฝึก

พลอาสาสมัครวังทววีัฒนา
• ภารกิจตรวจร่างกายข้าราชบริพาร  

ประเภทของภารกิจพิเศษ
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2. ประเภท ข  
• ภารกิจถวายความปลอดภัยในการทรงพระแสง
• ภารกิจถวายความปลอดภัยในการทรงม้า
• ภารกิจถวายความปลอดภัยในการทรง

แบดมินตัน

ประเภทของภารกิจพิเศษ(ต่อ)
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3. ประเภท ค  
• ภารกิจถวายความปลอดภัยพระราชวงศ์ชั้นสูง

ในการเสด็จงานหรือพิธีการต่างๆ
• ภารกิจสนับสนุนกิจกรรมของกองทัพบก และ

กรมแพทย์ทหารบก

ประเภทของภารกิจพิเศษ(ต่อ)
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3. ประเภท ง 
• ภารกิจสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอื่น
• ภารกิจสนับสนุนการทดสอบร่างกาย
• ภารกิจสนับสนุนการแข่งกีฬาต่างๆ
• ภารกิจสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา       

ประเภทของภารกิจพิเศษ
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หลักการจัดปฏิบัติภารกิจพิเศษ

1.ประเภท ก  จัดตามที่ได้รับค าสั่ง
2.ประเภท ข  จัดตามที่ได้รับค าสั่ง
3.ประเภท ค  จัดตามที่ได้รับค าสั่ง
4.ประเภท ง  จัดตามความจ าเป็น
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มีหน้าที่จัดล าดับการหมุนเวียนก าลังพล
เพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษ ในส่วนพยาบาล

และผู้ช่วยพยาบาล ตามอัตราส่วนก าลังพล
ที่ปฏิบัติงานในกองต่างๆของ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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ขั้นตอนการจัดภารกิจพิเศษ

Flow chart การจัดภารกิจพิเศษ.docx
Flow chart การจัดภารกิจพิเศษ.docx


การปฏิบัติภารกิจพิเศษ

1. รับทราบภารกิจ
- ไปปฏิบัติภารกิจจริง / ศึกษาค าสั่งให้เข้าใจ
- พร้อม ณ ที่ตั้ง (Standby)

2. การแต่งกาย
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบ
พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล กองทัพบก พ.ศ. 2540
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6. พบปัญหาข้อขัดข้องขณะปฏิบัติภารกิจ
- เขียนรายงานส่ง ฝธก.กพยฯ เพื่อด าเนินการ

3. เตรียมอุปกรณ์  เครื่องวัดความดันโลหิต หูฟัง
และอุปกรณ์อื่นๆ (ถ้าม)ี

4. กรณีไม่สามารถไปปฏิบัติภารกิจได้ แจ้ง หน.หน่วย
เพื่อจัดหาคนทดแทน และเขียนรายงานส่ง ฝธก.กพยฯ

5. ไปถึงสถานที่ขึ้นรถก่อนเวลา 15 นาที
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• ถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์   จัด ทั้งปี วันละ 1 คน

• ทรงแบดมินตัน – ทรงม้า จัด ทั้งปี วันละ 1 คน

• รับผู้ป่วย บน.6             จัด ทั้งปี เวร 8 ชม.

• บุคคลส าคัญเยือนไทย     จัดเมื่อได้รับการร้องขอ

• แผน 999/VIP จัด ทั้งปี เวร 8 ชม.

• แผนรองรับสถานการณ์    จัด ทั้งปี เวร 8 ชม.

ภารกิจ

พร้อม ณ ที่ตั้ง

ภารกิจ

พร้อม ณ ที่ตั้ง

• ทบ.
• พบ. / รพ.รร.6

• ทม.รอ. (904)

• หน่วยงานอื่นๆ

ภารกิจอื่นๆ ที่
ได้รับการร้องขอ



สถิติการปฏิบัติภารกิจพร้อม ณ ที่ตั้ง
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ทรงม้า ทรงพระแสง บน.6 รับบุคคลส าคัญ
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สถิติภารกิจปฏิบัติจริง

ปี
ประเภทบุคลากรที่ขอ หน่วยท่ีร้องขอ / จ านวนครั้ง

RN(คน) PN(คน) ทบ. พบ. รพ. อื่นๆ รวม (ครั้ง) รวม
(วัน)

รวม (ชม)

2558 478 45 74 12 51 - 141 193 1,429

2559 468 80 145 11 83 - 141 227 2,225

2560 1,966 227 81 16 13 - 109 653 22,654

2561 1,512 176 94 20 16 - 130 453 13,569 

2562 1442 115 93 25 7 52 156 505 11,632

2563 (มิ.ย.) 460 51 43 20 4 - 79 113 5,862
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สถิติภารกิจปฏิบัติจริง

พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล

2558 478 45

2559 468 80

2560 1966 227

2561 1512 176

2562 1442 115
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ปัญหาที่พบ

ไม่รับโทรศัพท์

ไม่ตรงต่อเวลา

แลกเวรโดยไม่แจ้ง

4ไม่ศึกษาค าสั่งให้ปฏิบัติภารกิจ

3

2

1

5

ไม่แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์


