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หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน ้าโขง” 

 
 
 

ประกาศจังหวัดหนองคาย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  

…………………………………… 
 

  ด้วยจังหวัดหนองคาย จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน 
มาตรา 55 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือส านักงาน ก.พ.  
ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551  และที่ นร ๑๐๐๔/ว 12 ลงวันที่ 21 กันยายน ๒๕60  
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

  1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
 1.1 ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ         
 1.2 ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ        
 1.3 เงินเดือนที่จะได้รับ  อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท  
 ทั้ งนี้   อัตราเงิน เดือน เป็น ไปตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน  
ลงวันที่  23 สิงหาคม  2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
 จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

     4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
                         4.1 คณุสมบัติท่ัวไป   
      ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36               
แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) 
       (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ข. ลักษณะต้องห้าม 
  (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  (2) เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน กฎ ก.พ.  

…2/ (3) เป็นผู้อยู่ใน… 

 
ส าเนาคู่ฉบับ 
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  (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
  (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (9) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
  (10) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
   (11) เป็นผู้ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) 
(6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้รับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
(10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออก
จากราชการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ ส ำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑)  ให้มีสิทธิสมัครเข้ำรับ 
กำรคัดเลือกได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับกำรคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจำกกำรเป็น 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว 
  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

                    4.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
                        คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  5. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
     5.1 สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โทร. 0 4241 1285 
     5.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ 
ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น.  ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. 
     5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท 
                               เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก
การคัดเลือกนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่ าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก      
แก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น  

…3/ 5.4 หลักฐาน… 
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     5.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด าและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว 
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
       (2) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนั งสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
อย่างใดอย่างหนึ่ง และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
   กรณียังไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ก็ให้น า
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
   (3 ) ส าเนาใบอนุญาตประกอบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ ง หรือ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
   (4) ส าเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัคร
ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ) 
   (5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ซึ่งมรีูปถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักปรากฏชัดเจน จ านวน 1 ฉบับ 
   (6) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
     (7) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ  
จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
      (8) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่  

    - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ  
    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    - โรคติดต่อร้ายแรง 

       - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.ก าหนด 
   ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”  
และลงชื่อก ากับไว้ด้วย (ให้น าหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) ทั้งนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มใบรับรอง 
แนบท้ายประกาศนี ้
 
 

…4/ 6. เงื่อนไข… 
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 6. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก 
      ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบั ติ
ทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครน ามายื่น
ไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของจังหวัดหนองคาย จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  

 7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
     จังหวัดหนองคายจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและก าหนดวันเวลาสถานที ่
คัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ทาง website  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  
ที่ wwwnko.moph.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และทางเว็บไซต์ของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ที่ wwwnko.moph.go.th/HR และที่ป้ายประกาศของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 
 

 8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
      คณะกรรมการฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใด 
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้ที่ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือ น
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   

                   10. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  
 10.1 จังหวัดหนองคาย จะประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้     
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ   
และสมรรถนะที่  ก.พ. และจังหวัดก าหนด ในกรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้รับ 
เลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า      
 10.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึง สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน 
การคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก   

 11. การบรรจุแต่งตั้ง  
   11.1 ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 

       11.2 ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่ง
ว่างเพ่ิมอีก จังหวัดหนองคายอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะด าเนินการ
คัดเลือกใหม่ก็ได ้

…5/ 12. การรับย้าย… 
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 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

 3. ด้านการประสานงาน 
 1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 2 ) ชี้ แจ งและให้ รายละเอียด เกี่ ย วกั บข้ อมู ล  ข้อ เท็ จจริ ง แก่บุ คคลหรือหน่ วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย   
  4. ด้านการบริการ  
   1) สอน แนะน า ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 
ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้    
  2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประชาชนได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์  และ
ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลชั้นหนึ่ง  หรือกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

 
---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

…8/ ต าแหน่งที่ ๒… 
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ต าแหน่งที่ ๒ ต าแหน่งนกันักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
๑. ต าแหน่งว่างครั้งแรก            
 จ านวน 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเฝ้าไร่ ส านักงานสารณสุขจังหวัดหนองคาย   

๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบั ติ งาน ในฐานะผู้ ปฏิบั ติ งานระดับ ต้น  ที่ ต้ องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ 

ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
   1 ) ปฏิ บั ติ งานตรวจวิ เคราะห์ ทางห้ องปฏิ บั ติ การขั้ น พ้ื นฐาน ควบคุ มระบบคุ ณ ภาพ 
ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นย า และทันเวลา 
   2 ) รวบรวมข้ อมู ลทางวิ ชาการเบื้ องต้ นด้ าน เทคนิ คการแพทย์ ที่ ไม่ ยุ่ งยากซั บซ้ อน 
เพ่ือประกอบการวางแผนการจัดท ารายงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 
   3) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ 
   4) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ส ารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 
 2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 

1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ  
 1) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ 

ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ     
  2 ) ส อ น  แ น ะน า  ก า รป ฏิ บั ติ ง าน  แ ก่ บุ ค ล าก รด้ าน ส า ธ า รณ สุ ข แ ล ะนั ก ศึ ก ษ า  
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหา 
อย่างมีประสิทธิภาพ          
  3) ให้บริการข้อมูล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
 
๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 


