
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุข 

ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการวิเคราะห์ ทดสอบหาสารต่าง ๆ  เพาะ เลีย้ง ทดสอบหาชนิดและ 

ความไวของเชือ้โรค ตรวจชนัสูตรสภาพของเนือ้เยื่อ หรือเซลล์ ซ่ึงเป็นสาเหตุ อาการแห่งโรคหรือปัญหา 

สาธารณสุข ช่วยหรือร่วมมือกบัแพทย์  หรือนกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์หรือเจ้าหน้าท่ีอื่น  ปฏิบติังานวิเคราะห์   

วิจยัต่าง  ๆ   ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่ง  ดงันี ้คือ 

 เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  2  ระดบั  2 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

 เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  3  ระดบั  3 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

 เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  4  ระดบั  4 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

 เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  5  ระดบั  5 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  6  ระดบั  6 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง            เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 

ตําแหน่งประเภท  ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานระดบัต้นเกี่ยวกบังานชนัสูตรสาธารณสุขท่ีค่อนข้างยาก 

ตามแนวทางคําชีแ้จงและคู่มือปฏิบติังานท่ีมีอยู่อยา่งกว้าง ๆ    ภายใต้การกํากบั  ตรวจสอบ หรือสอนงาน 

เป็นระยะ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น เตรียมวัตถุท่ีจะชนัสูตรหาจุลินทรีย์ 

หาสารบางชนิดหรือสภาพของเนือ้เยื่อหรือเซลล์  ซ่ึงเป็นสาเหตุอาการแห่งโรค หรือปัญหาสาธารณสุข      

เตรียมและช่วยเลีย้งเซลล์ เพ่ือใช้ในการชนัสูตรโรคบางชนิด ช่วยปฏิบติังานตรวจวิเคราะห์เซรุ่มผู้ป่วย  

ตดัชิน้เนือ้ ตรวจชิน้เนือ้ ช่วยเลีย้งสตัว์ทดลอง สงัเกตอาการสตัว์ทดลองช่วยผา่ตดัอวยัวะต่าง ๆ  ของ

สตัว์ทดลอง ช่วยหรือร่วมมือกบัแพทย์ หรือนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นปฏิบติังาน วิเคราะห์

วิจยัต่าง ๆ  ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควบคุมดูแลวัสดุและความสะอาดของเคร่ืองมือแลtห้องปฏิบติัการ    

จดบนัทึก และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกบัผลการชนัสูตรโรค    หรือการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง                     

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับอนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้ทางวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ เซลล์วิทยา ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชา

สามัญหรือเทียบเท่า หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี ้

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  เซลล์วิทยา  ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอน

ปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

นีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยทัว่ไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติั 

งานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้เกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้เกี่ยวกบัระเบียบงานธุรการและงานสารบรรณเหมาะสมแก่การปฏิบติั 

งานในหน้าท่ี 
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4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างถูกต้องแม่นยํา 

6. มีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อยา่งเหมาะสมกบั 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
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ช่ือตําแหน่ง             เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานชนัสูตรโรคและชนัสูตร 

สาธารณสุขท่ียากพอสมควร  ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือแก้ไขปัญหาและกําหนด

ทางเลือกท่ีนอกเหนือจากวิธีการหรือแนวทางท่ีมีอยู่เดิม โดยปฏิบติังานภายใต้การกาํกบัแนะนํา หรือ 

ตรวจสอบงานบ้าง หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบ  โดยจะได้รับคําแนะนําเป็นพิเศษ 

ในกรณีท่ีมีปัญหาและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ชนัสูตรวัตถุตวัอย่างเพ่ือหาจุลินทรีย์ 

หาสารบางชนิด หรือตรวจวิเคราะห์สภาพของเนือ้เยื่อ หรือเซลล์ ซ่ึงเป็นสาเหตุอาการแห่งโรคหรือปัญหา 

สาธารณสุข ทางจุลชีววิทยา ทางพยาธิวิทยาคลีนิค ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม หรือแผ่นยาปฏิชีวนะเพ่ือใช้ 

ในการชนัสูตรโรค เลีย้งเซลล์  เลีย้งเชือ้ เลีย้งสตัว์ทดลอง ช่วยผ่าตดัอวัยวะสตัว์ทดลองทดสอบการชนัสตูรโรค 

และชนัสูตรสาธารณสุข โดยกรรมวิธีต่าง ๆ  ช่วยหรือร่วมมือกบัแพทย์นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ี

อื่น ๆ ปฏิบติังานวิเคราะห์วิจยัต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  2  และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั  2  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

ชนัสูตรโรค  และชนัสูตรสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปีกําหนดเวลา  2  ปี ให้เพ่ิม

เป็น  3  ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  2  ข้อ  1 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 แล้ว 

จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมโดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการสํารวจข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

3. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยูใ่น 

ความรับผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง        เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 

ตําแหน่งประเภท  ทั่วไป 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานชนัสูตรโรคและชนัสูตร 

สาธารณสุขท่ียาก ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั เพ่ือปรับวิธีการและแนวทางดําเนินการ 

ให้เหมาะสม  โดยปฏิบติังานภายใต้การกํากบั แนะนํา และตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจําเป็น  หรืออาจได้รับมอบ

อํานาจงานบางส่วนให้รับผิดชอบ  โดยให้มีการรายงานผลเป็นระยะและปฏิบติัหน้าท่ีอืน่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ชนัสูตรวัตถุตวัอย่างเพ่ือหาจุลินทรีย์ 

หาสารบางชนิด หรือตรวจวิเคราะห์สารพิษของเน่ือเยื่อหรือเซลล์  ซ่ึงเป็นสาเหตุอาการแห่งโรคหรือปัญหา 

สาธารณสุขทางจุลชีววิทยา ทางพยาธิวิทยาคลนิีค หรือทางเคมีคลัคลีนิคซ่ึงมีวิธีการพิเศษในการปฏิบติังาน 

หรือต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และใช้ความชํานาญในการอา่นผลผลติแอนติเจน แอนติเซรุ่ม  หรือแผนยา

ปฏิชีวนะ เพ่ือใช้ในการชนัสูตรโรค  ควบคุมการเลีย้งเซลล์ อาหารเลีย้งเชือ้ การเลีย้งสตัว์ทดลอง ช่วยผ่าตดั

อวัยวะสตัว์ทดลอง ทดสอบการชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุขโดยกรรมวิธีต่าง ๆ  ช่วยหรือร่วมมือกบั

แพทย์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ  ปฏิบติังานวิเคราะห์วิจยัต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบั

งานในหน้าท่ี ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  2  และได้ 

ดํารงตําแหน่งในระดบั  3  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั

งานชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 และได้ 

ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  2 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุข  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กําหนดเวลา  

4  ปีให้เพ่ิมเป็น  5  ปี  สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่งเจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  2  ข้อ  

1 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  3  

แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้  ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก.จ.กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 

ช่ือตําแหน่ง           เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุข โดยควบคุมตรวจสอบ 

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานชนัสูตรโรค

และชนัสูตรสาธารณสุขท่ียากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบั 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบังานชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุขโดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น ชนัสูตรวัตถุตวัอย่าง  เพ่ือหาจุลินทรีย์ สารบางชนิด หรือตรวจวิเคราะห์

สภาพเนือ้เยื่อหรือเซลล์  ซ่ึงเป็นสาเหตุอาการแห่งโรค หรือปัญหาสาธารณสุข ซ่ึงมีวิธีการพิเศษ หรือต้องใช้

เคร่ืองมือท่ีทนัสมัย ท่ีมีเทคนิคการใช้ท่ียุ่งยาก หรือต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และความชํานาญเป็นพิเศษ

ในการชนัสูตรวิเคราะห์และอ่านผล ควบคุมการผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม แผ่นยาปฏิชีวนะ หรืออาหารเลีย้ง

เชือ้ ควบคุมการชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุขให้ได้ผลตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ ช่วยหรือร่วมมือกบั

แพทย์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นปฏิบติังาน วิเคราะห์ วิจยัต่าง ๆ  ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นต้น ฝึกอบรม และให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ี

ระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  2  และได้ 

ดํารงตําแหน่งในระดบั  4  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั

งานชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 และได้ 

ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  3 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานชนัสูตรโรค  และชนัสูตรสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 แล้ว  

จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก.จ.กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 

ช่ือตําแหน่ง               เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

เทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุข โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย

และปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบติังานชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุข 

ในลกัษณะผู้ ชํานาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนัและปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุขโดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่นชนัสูตรวัตถุตวัอย่าง เพ่ือหาจุลินทรีย์สารบางชนิด หรือตรวจ

วิเคราะห์สภาพของเนือ้เยื่อหรือเซลล์ ซ่ึงเป็นสาเหตุ อาการแห่งโรค หรือปัญหาสาธารณสุข ซ่ึงมีวิธีการพิเศษ 

หรือต้องใช้เคร่ืองมือท่ีทนัสมัย ท่ีมีเทคนิคการใช้ท่ียุ่งยาก ซบัซ้อน หรือต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และความ

ชํานาญ เป็นพิเศษในการชนัสูตรวิเคราะห์และอ่านผล ควบคุมการผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม แผ่นยาปฏิชีวนะ

หรืออาหารเลีย้งเชือ้ ควบคุมการชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุข ให้ได้ผลตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ ช่วย

หรือร่วมมือกบัแพทย์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นปฏิบติังานวิเคราะห์ วิจยัต่าง ๆ  ทางด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นต้นฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังาน

แก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ี

สงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉยัสัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง 

แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบ

หมา 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  2  และได้ 

ดํารงตําแหน่งในระดบั  5  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบั

งานชนัสูตรโรค และชนัสูตรสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 และได้ 

ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  4 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ 

เกี่ยวกบังานชนัสูตรโรคและชนัสูตรสาธารณสุข หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 แล้ว  

จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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