ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 8 /๒๕๕7
................................
ด้ ว ย กรมควบคุ ม โรคมี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รเลื อ กสรรบุ คคลเพื่ อจ้ า งเป็ น พนั กงาน
ราชการทั่วไป ในตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ของสถาบันบําราศนราดูร
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนั กงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวัน ที่ ๑๑
กั น ยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั กงานราชการ เรื่ อ ง กํ า หนดลั ก ษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง ที่รับสมัคร
ตํ า แหน่ งว่ า งครั้ งแรกที่ จ ะทํ า สั ญ ญาจ้ า ง จํ า นวน 4 อั ต รา ดั ง รายละเอี ย ดตามเอกสาร
หมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
2. รายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทน
2.1 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ลักษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ของแต่ ล ะตํา แหน่ ง ดั งรายละเอี ย ดตาม
เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
๒.๒ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และ
อาจต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี
๒.๓ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
(๑) ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ ดังนี้
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า เดือนละ 13,800 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า เดือนละ 13,010 บาท
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
เดือนละ 19,500 บาท
(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕4
3 . คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า รั บ การ
เลือกสรร
3.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ...

-๒(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ มีกายทุ พพลภาพจนไม่สามารถปฏิบั ติหน้า ที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ
(8.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(8.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(8.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(8.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(8.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และจะต้ อ งนํ าใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ งออกให้ ไม่ เ กิ น 1 เดื อน และแสดงว่ าไม่ เ ป็ น โรคที่
ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณร ทางราชการไม่ รั บ สมั ค รและไม่ อ าจเข้ า รั บ การ
เลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๓๘
4. การ
การรัรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันบําราศนราดูร ตั้งแต่วันที่ ๑9 - 25 มีนาคม 2557 ในเวลาราชการทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ
สมัครตามข้อ 4.3
4.2 หลักฐาน...

-๓4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
๒) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร แล้วแต่กรณี และสํ
และ าเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาหรื อ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด นั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่
25 มีนาคม ๒๕๕๗ ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้
4.3.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท
4.3.2 ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 200 บาท
4.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้เรียบร้อยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้า รับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็น โมฆะสําหรับผู้นั้ น และกรมควบคุมโรคจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งประกาศกําหนด
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 4 เมษายน ๒๕๕๗ ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร
๓ ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี , สถาบันบําราศนราดูร อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/
http://www.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
6. หลักเกณฑ์...

-๔6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการ
ประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ โดยพิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใด เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึง สมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ผู้สมัครในตําแหน่งใด หน่วยใด ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งในหน่วยนั้น ๆ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กรมควบคุมโรคจะประกาศให้ทราบต่อไป
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 กรมควบคุมโรคจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูง
ลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
8.2 กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ
8.1 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
9. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
9.1 การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับที่ ในบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2.3 (1) โดย
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
9.2 หากมีตําแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ของสถาบันบําราศนราดูร ว่างลงอีกบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้สามารถใช้ได้ด้วย
9.3 หน่วยงานอื่นสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕7

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดเกีย่ วกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไป ของกรมควบคุมโรค
ครัง้ ที่ 8 /2557
2557
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสั
งานเภสัชกรรม
1. ชือ่ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
2. กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
หน่วยที่
หน่วยที่ 1 ตําแหน่ง
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

สถานที่ปฏิบตั ริ าชการในการจ้าง
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ครัง้ แรก
- สถาบันบําราศนราดูร
ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง
จํานวน 3 ตําแหน่ง
ดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชา
สามัญ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เทคนิคเภสัชกรรม

3. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานช่วยเภสัชกร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมยา การปรุง
ยา และเวชภัณฑ์ต่างๆที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การจัดซื้อ จัดหา เก็บรักษา เบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์เครื่องมือ ครุภัณฑ์
ทางด้านเภสัชกรรม การจัดและจ่ายยาตามคําสั่งแพทย์ การให้คําแนะนําการใช้ยาภายใต้การควบคุมของเภสัช
กร
(2) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคขั้นพื้นฐาน แก่ผู้ใช้บริการ
ภายใต้การควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
(3) ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(4) บันทึก....

-2(4) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
นํามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจของผู้ใช้บริการ
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพ

หน่วยที่ 2...

-3หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
1. ชือ่ ตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
2. กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
หน่วยที่
หน่วยที่ 2 ตําแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์

สถานที่ปฏิบตั ริ าชการในการจ้าง
คุณสมบัตเฉพาะสํ
ิเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ครัง้ แรก
- สถาบันบําราศนราดูร
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
จํานวน 1 ตําแหน่ง
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

3. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิ บั ติงานตรวจวิเ คราะห์ ทางห้องปฏิ บั ติการขั้ นพื้ น ฐาน ควบคุ มระบบคุ ณภาพ ตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยํา และทันเวลา
(2) รวบรวมข้ อ มู ล ทางวิ ช าการเบื้ อ งต้ น ด้ า นเทคนิ ค การแพทย์ ที่ ไ ม่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นเพื่ อ
ประกอบการวางแผนหรือการจั ด ทํ ารายงานทางวิ ช าการ
เพื่ อพัฒ นางานด้ านเทคนิ คการแพทย์ และ
สาธารณสุข
(3) ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วิ เคราะห์ และวิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสํารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ด้านการประสาน...
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ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับ งานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ และ
ประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(2) สอน แนะนํา การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ให้บริการข้อมูล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเพื่อให้ได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

