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ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ดวยกรมควบคุมโรคประสงค!จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ4มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ! ๒๕54
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต4อไปนี้
1. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน
กลุ4มงานบริหารทั่วไป
(๑) ตําแหน4งนักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหน4งนักวิเคราะห!นโยบายและแผน
จํานวน 8 อัตรา
(3) ตําแหน4งนักวิทยาศาสตร!การแพทย!
จํานวน 3 อัตรา
(4) ตําแหน4งนักวิชาการพัสดุ
จํานวน 3 อัตรา
(5) ตําแหน4งนักทรัพยากรบุคคล
จํานวน 2 อัตรา
กลุ4มงานวิชาชีพเฉพาะ
(1) ตําแหน4งนักวิชาการคอมพิวเตอร!
จํานวน 1 อัตรา
กลุ4มงานบริการ
(1) ตําแหน4งเจาพนักงานการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
กลุ4มงานเทคนิคทั่วไป
(1) ตําแหน4งเจาพนักงานคอมพิวเตอร!
จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหน4งนายช4างเทคนิค
จํานวน 1 อัตรา
(3) ตําแหน4งนายช4างโยธา
จํานวน 1 อัตรา
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน4ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค4าตอบแทน ตามเอกสาร
แนบทายประกาศนี้
ระยะเวลาการจาง ตั้งแต4วันที่ทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และอาจต4อ
สัญญาจางไดอีกคราวละไม4เกิน 4 ปD
สิทธิประโยชน# ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน!ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕4 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค4าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
2. คุณสมบัติ...

-๒2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
2.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและไม4มีลักษณะตองหามดังต4อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม4ต่ํากว4าสิบแปดปD
(๓) ไม4เปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไม4เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไม4สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟLMนเฟNอนไม4สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว4าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไม4เปนผูดํารงตําแหน4งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม4เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแต4เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเปนผูพนโทษ
มาแลวเกิน 5 ปD
(๗) ไม4เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล4ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน4วยงานอื่นของรัฐ
(8) ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองไม4เปนโรคตองหามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ว4าดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ
8.1) วัณโรคในระยะแพร4กระจายเชื้อ
8.2) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแก4สังคม
8.๓) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
8.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
8.๕) โรคติดต4อรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด4นชัดหรือรุนแรงและ
เปนอุปสรรคต4อการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
หมายเหตุ ผูผ4านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไม4เปนขาราชการหรือ
ลูกจางของส4วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหน4วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง
ของราชการส4วนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย! ซึ่งออกใหไม4เกิน ๑ เดือน และแสดงว4าไม4เปนโรค
ที่ตองหามตาม กฎ ก.พ. ว4าดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นดวย
สํา หรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณร ทางราชการไม4 รั บ สมั ค รและไม4 อ าจใหเขารั บ
การเลือกสรรเพื่อจางเปนพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝUายบริหาร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4ง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4งตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศนี้
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ผูประสงค!จ ะสมัครสอบ สมัครไดทางอิน เทอร!เน็ต ตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน
ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ การสมัครดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(1) เป[ดเว็บไซต!...

-๓(1) เป[ดเว็บไซต! http://ddc.thaijobjob.com หัวขอ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เปนพนักงานราชการทั่วไป”
(2) กรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
ระบบจะกําหนดแบบฟอร!มการชําระเงินผ4านเคาน!เตอร! บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ!แบบฟอร!มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ4น หรือหากไม4มี
เครื่องพิมพ!ในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ file ลงในสื่อบันทึกขอมูล เช4น Handy Drive เปนตน
ในกรณีที่ไม4สามารถพิมพ!แบบฟอร!มการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถ
เขาไปพิมพ!แบบฟอร!มการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหม4ไดอีก แต4จะไม4สามารถแกไขขอมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ!แลวได
3.2 นําแบบฟอร!มการชําระเงินไปชําระเงินค4าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน#เตอร#
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ทุ กสาขาทั่ วประเทศ ตั้ งแตวั น ที่ 29 พฤศจิ กายน ถึ งวั น ที่ 7 ธั น วาคม 2561
ภายในเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการจายเงินไวดวย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ#
เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว
3.3 ค4าธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหน4งละ 430 บาท ซึ่งประกอบดวย
1) ค4าธรรมเนียมสอบ จํานวน 400 บาท
2) ค4าธรรมเนียมธนาคารรวมค4าบริการทางอินเทอร!เน็ต จํานวน 30 บาท
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผูสมัครที่ชําระค4าธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลข
ประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค4าธรรมเนียมสอบ (หลังจากป[ดการรับสมัคร) ทั้งนี้ ผูสมัครสอบสามารถ
ตรวจสอบสถานะของการชําระเงินไดภายหลังการชําระเงิน และผูสมัครสอบสามารถพิมพ!ใบสมัครสอบพรอม
เลขประจําตัวสอบไดตั้งแต4วันที่ 14 ธันวาคม 2561 (หลังจากการประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ) ที่เว็บไซต!
http://ddc.thaijobjob.com
4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
4.1 ผูสมัครสอบสามารถ สมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
4.2 ผูสมัครสอบ เลือกสมัครสอบไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง
แกไขไม4ได
4.3 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4ง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบ ในขอ 2.2 โดยจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันป[ดรับสมัครสอบ คือวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
หรือหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ!
4.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือว4าผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกล4าว ตามพระราชบัญญัติว4าดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส! พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จ ต4อเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

4.5. ผูสมัคร...

-๔4.5 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว4า เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดต4างๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบว4าเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครนํามายื่นไม4ตรงหรือไม4เปนไป
ตามประกาศรับสมัครสอบ กรมควบคุมโรคจะถือว4าผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
มาตั้งแต4ตน และจะไม4คืนค4าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5. การประกาศรายชื่อผูสมั ครเขารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมควบคุมโรค จะประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกสรรฯ พรอมทั้งประกาศกําหนดวัน
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่บอร!ดกองการเจาหนาที่
อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท! อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทางเว็บไซต!กองการเจาหนาที่
กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/person หัวขอ ประกาศรับสมัครบุคลากร
เว็ บ ไซต! ก รมควบคุ ม โรค www.ddc.moph.go.th หั ว ขอ ข4 า วสาร ข4 า วรั บ สมั ค รบุ ค ลากร และเว็ บ ไซต!
http://ddc.thaijobjob.com
6. หลักสูตรและวิธีการสอบ
6.1 การสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน4ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ผูสมัครสอบในตําแหน4งใดตองสอบวิชาเฉพาะตําแหน4งนั้น ตามที่กําหนดไวในเอกสาร
แนบทายประกาศนี้
6.2 การสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน4ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน4งหนาที่ จากประวัติส4วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ!
ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานต4างๆ เช4น ความรูที่อาจใชเปนประโยชน!
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ! ท4วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับเพื่อนร4วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค! ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย4างอื่น เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ที่จําเปนของตําแหน4ง
ทั้งนี้ จะสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน และเมื่อสอบผาน
การประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 แลว จึงจะมีสิทธิเขาสอบ
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป
7. หลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบ
7.1 หลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน4ง
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให ซึ่งมีรูปถ4าย และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม4หมดอายุ หากไม4มีบัตร
ดังกล4าวแสดงตนในการเขาสอบ กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบจะไม4อนุญาตใหเขาสอบ
7.2 หลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน4ง
(1) ใบสมัครที่พิมพ!จากอินเทอร!เน็ต ซึ่งมีเลขประจําตัวสอบชัดเจน ใหติดรูปถ4ายหนาตรง
ไม4สวมหมวก และไม4สวมแว4นตาดํา ถ4ายไม4เกิน 1 ปD ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
(2) สําเนา...

-๕(2) สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) (ฉบับสมบูรณ!) ที่แสดงว4าเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันป[ดรับสมัคร จํานวนอย4างละ 1 ฉบับ กรณีศึกษา
หลักสูตรตอเนื่องโปรดแนบสําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาเดิมดวย
ทั้งนี้ ผูที่จะถือว4าเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือหลักสูตร
ขั้นประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ!โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันป[ดรับสมัคร คือ วันที่ 6 ธันวาคม
2561 ในกรณีที่ยังไม4ไดรับปริญญาบัตรใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยู4ภายในกําหนดวันป[ดรับสมัครมายื่นแทน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
(5) สํา เนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช4 น ใบสํา คั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ – นามสกุ ล
(ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม4ตรงกัน) เปนตน จํานวน 1 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองความประพฤติ (สามารถดาวน!โหลดแบบฟอร!มไดจากเว็บไซต!
กองการเจาหนาที่ กรมควบคุมโรค http://person.ddc.moph.go.th) เฉพาะกรณีผูสมัครเปนผูพนโทษมาแลว
เกิน 5 ปD ตามประกาศรับสมัคร ขอ 2 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4งของผูมีสิทธิสมัคร
เขารับการเลือกสรร ขอ 2.1 (6)
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันที่
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร
8. เกณฑ#การตัดสิน
8.1 ผู ที่จ ะถือ ว4า เปนผู ผ4า นการเลือ กสรรจะตองเปนผู ที่ไ ดคะแนนในการประเมิน
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน4งไม4ต่ํากว4ารอยละ 60 และการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน4ง
ไม4ต่ํากว4ารอยละ 60
8.2 ผูที่จะถือว4าเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน4ง จะตองเปน
ผูไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน4งไม4ต่ํากว4ารอยละ 60
8.3 การจัดจางเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยจะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนน
ประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน4ง และคะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน4ง รวมกันมากกว4า
เปนผูอยู4ในลําดับที่สูงกว4า ถาไดคะแนนเท4ากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน4ง
มากกว4าเปนผูอยู4ในลําดับที่สูงกว4า และหากคะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน4งยังคงเท4ากันอีก
ใหผูที่รับเลขประจําตัวสอบก4อนเปนผูที่อยู4ในลําดับที่สูงกว4า
9. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผูผ4านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบตามขอ 8.3
ที่บอร!ดและเว็บไซต!กองการเจาหนาที่กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/person
หัวขอประกาศรับสมัครบุคลากร เว็บไซต!กรมควบคุมโรค www.ddc.moph.go.th หัวขอข4าวสาร ข4าวรับสมัคร
บุคลากร และเว็บไซต! http://ddc.thaijobjob.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล4าวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เมื่ อ เลื อ กสรรครบกํา หนด 2 ปD นั บ แต4 วั น ประกาศขึ้ น บั ญ ชี หรื อ นั บ แต4 วั น ประกาศรั บ สมั ค รในตํา แหน4 ง
ที่ มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม4 แลวแต4กรณี
10. การจัดทํา...
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เอกสารแนบทาย
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
แนบทายประกาศกรมควบคุมโรคประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ตําแหน.งที่ 1

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ.มงาน

บริหารทั่วไป

อัตราค.าตอบแทน

18,000 บาท

ตําแหน.งว.างครั้งแรก

จํานวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย+างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร2 หรือ
สาขาวิช าพยาบาลศาสตร2 หรือสาขาวิช าวิ ทยาศาสตร2 ชีว ภาพ หรื อสาขาวิ ชาวิทยาศาสตร2การแพทย2 หรื อ
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร2และสถิติ หรือสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร2 ทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร2 ทางเศรษฐศาสตร2สาธารณสุข
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการสาธารณสุข ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต+างๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึ กษา คนควา วิ เคราะห2 วิ จั ย สํ า รวจ รวบรวม ขอมู ล ทางวิ ช าการเบื้ องตนที่ ไม+ ซับ ซอน
เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข เช+น การส+งเสริมสุขภาพ การเฝ?าระวังโรค การควบคุมป?องกันโรคและภัยสุขภาพ
การฟABนฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดลอม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข เพื่อช+วยในการเสริมสราง
ระบบการสาธารณสุขที่ดี
(2) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการดานสาธารณสุข
เสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(3) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห2 และวิจัยงานดานสาธารณสุข เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมกับสถานการณ2ต+างๆ
(4) ร+ ว มพั ฒ นาเนื้ อ หา องค2 ค วามรู คุ ณ ภาพมาตรฐานเกี่ ย วกั บ งานดานสาธารณสุ ข และ
ระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค2รวมว+าดวยการคุ มครองและส+งเสริมภูมิปHญญา เกี่ย วกับ งาน
ดานสาธารณสุ ขและระบบบริ ก ารสุ ขภาพ และจั ด ทํ าคู+ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อสุ ขศึ กษา
ประชาสัมพันธ2 เพื่อใหประชาชนมีความรู สามารถป?องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(5) ปฏิบัติการในการส+งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม การควบคุมป?องกันโรคและภัยสุขภาพ
การเฝ?าระวังโรค รักษาเบื้องตน และติดตามฟABน ฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและอุป กรณ2
ที่พรอมใชงาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย+างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(6) ช+วยจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข เช+น ขอมูลของผูปKวยกลุ+มเสี่ยง
บุค ลากรทางดานบริก ารสุข ภาพ ประชากร สถานะสุข ภาพ ระบาดวิท ยา สิ่ง แวดลอมที่เ อื้อ ต+อ สุข ภาพ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค2กรภาคีเครือข+าย เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห2 ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(7) ใหบริการ...

-๒(7) ใหบริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องตน สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผูปKวยผูสัมผัส
เพื่อการเฝ?าระวัง ควบคุมป?องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส+งเสริมสุขภาพ และฟABนฟูสุขภาพเพื่อใหประชาชน
มีสุขภาพที่ดี
(8) ร+ว มประเมิ น สิ่ งแวดลอมการทํ างาน ประเมิ น สถานประกอบการ สถานบริ การสาธารณะ
สถานที่สาธารณะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อการป?องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย+างมีประสิทธิภาพ
(9) ช+วยปฏิบัติงานส+งเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย2และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑ2สุขภาพ
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร+วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน+วยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปSนไปตามเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร+วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน+วยงาน เพื่อใหเกิดความร+วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้ แจงและใหรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ขอมู ล ขอเท็ จ จริ ง แก+ บุ คคลหรื อหน+ ว ยงานที่ เกี่ ย วของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความร+วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ2ต+างๆ ใหมีคุณภาพและเหมาะแก+การนําไปใชงานอยู+เสมอ
รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางสาธารณสุข เพื่อใหการบริการดังกล+าวเปSนไปอย+างราบรื่น
(2) สนั บ สนุ น การถ+ า ยทอดความรู ทางวิ ช าการหรื อ เทคโนโลยี แก+ บุ ค คลภายในหน+ ว ยงาน
เพื่ อเปS น ความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
(3) ใหบริการทางวิชาการ เช+น การจัดทําเอกสาร ตํารา คู+มือ เอกสารสื่อ เผยแพร+ในรูปแบบต+างๆ
เพื่อการเรียนรูและความเขาใจในระดับต+างๆ ในงานดานสาธารณสุข
(4) ร+ ว มปฏิ บั ติการในการพั ฒ นาศั กยภาพของบุ คลากร และองค2 ก ร เพื่ อ ใหเปS น บุ ค ลากรที่ มี
ความชํานาญ และปฏิบัติงานไดอย+างมีประสิทธิภาพ
(5) นิเทศงานดานสาธารณสุขใหแก+อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู+บาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ไดอย+างถูกตองและมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน.ง
ทดสอบความรูดานต+างๆ ดังนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. หลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องตน
2. โรคติดต+อ โรคไม+ติดต+อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม และหลักการเฝ?าระวังป?องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการแพทย2และการสาธารณสุข
4. การรวบรวมขอมูล วิเคราะห2 และนําเสนอขอมูล (การจัดการขอมูล/สารสนเทศ)
หมายเหตุการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน+งนี้อาจมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตําแหน+งที่ 2 …

-๓ตําแหน.งที่ 2

นักวิเคราะห:นโยบายและแผน

กลุ.มงาน

บริหารทั่วไป

อัตราค.าตอบแทน

18,000 บาท

ตําแหน.งว.างครั้งแรก

จํานวน 8อัตราดังนี้
สังกัดหน.วยงาน
1.สํานักงานความร+วมมือระหว+างประเทศ
2. กองแผนงาน
3. สํานักวัณโรค
4. สถาบันป?องกันควบคุมโรคเขตเมือง
5.สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

จํานวน (อัตรา)
1
3
2
1
1

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย+างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิเคราะห2นโยบายและแผน ภายใตการกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไ ดรั บ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต+างๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห2 และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ2เศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม ทั้งในและต+างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป?าหมายของส+วนราชการ
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง
(2) รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะห2เบื้องตน เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ2ของส+วนราชการ
หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการใหสามารถ
บรรลุภารกิจที่กําหนดไว
(3) วิเคราะห2นโยบายของส+วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอขอคิดเห็น เพื่อช+วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงค2ที่ตั้งไว
(4) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปHญหา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต+างประเทศ เพื่อเปSนขอมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือกําหนด
ยุทธศาสตร2
(5) ศึกษาวิเคราะห2ความสัมพันธ2ระหว+างยุทธศาสตร2และนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร2และนโยบายตลอดจนการติดตามประเมินผลใหสอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกัน
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร+วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน+วยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปSนไปตามเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการ...

-๔3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร+วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน+วยงาน เพื่อใหเกิดความร+วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอีย ดเกี่ย วกับ ขอมูล ขอเท็จ จริง แก+บุคคลหรือหน+ว ยงานที่เกี่ย วของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความร+วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) รวบรวมขอมูล เพื่อเผยแพร+และถ+ายทอดองค2ความรูที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ
(2) ใหคําปรึกษาแนะนําตอบปHญหาและชี้แจงเรื่องต+างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแกปHญหา
ในการปฏิบัติงาน
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน.ง
ทดสอบความรูดานต+างๆ ดังนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร2 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร2การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ การนิเทศงานและติดตามประเมินผล รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง
2. ความรูเกี่ยวกับยุทธศาสตร2ระยะยาวประเทศ 20 ปZ ยุทธศาสตร2ดานสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห+งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร2ชาติระยะ 20ปZ ดานการป?องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2560 – 2579)
3. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาธารณสุขศาสตร2/ระบาดวิทยาเบื้องตน
4. ความรูเกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องตน
5.ความรูเกี่ยวกับวิสัยทัศน2 พันธกิจ โครงสราง อํานาจหนาที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร2ของ
กรมควบคุมโรค

ตําแหน+งที่ 3...

-๕ตําแหน.งที่ 3

นักวิทยาศาสตร:การแพทย:

กลุ.มงาน

บริหารทั่วไป

อัตราค.าตอบแทน

18,000 บาท

ตําแหน.งว.างครั้งแรก

จํานวน 3อัตรา ดังนี้

สังกัดหน.วยงาน
1. สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
1.1ศูนย2อางอิงทางหองปฏิบัติการและพิษวิทยา จังหวัดนนทบุรี
1.2 ศูนย2พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จังหวัดระยอง
2. ศูนย2พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ

จํานวน (อัตรา)
1
1
1

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย+างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร2การแพทย2
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร2กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร2ชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํา งาน
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร2การแพทย2 ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต+างๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ตรวจ วิเคราะห2ตัวอย+างทางการแพทย2และสาธารณสุขที่ใชวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีพื้นฐาน
โดยการประกันคุณภาพใหเปSนไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายดานสาธารณสุข และเปSนขอมูล
ในการป?องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ2โรค สอบสวนและเฝ?าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ
คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต+อสิ่งแวดลอมต+อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุน
การคุมครองผูบริโภคและสุขภาพของประชาชน
(2) ร+วมวิจัยทางดานการแพทย2และสาธารณสุขใหไดองค2ความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ2
ทางดานสุขภาพและวิทยาศาสตร2การแพทย2 การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ2หรือปรับเปลี่ยน
ค+ามาตรฐานต+างๆ ของประเทศ และการป?องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ2โรค สอบสวนโรค เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
(3)ร+วมดําเนินการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย2และสาธารณสุข โดยพัฒนาประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห2 และรับรองความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนคุมครอง
สุขภาวะของประชาชน
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร+วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน+วยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปSนไปตามเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร+วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน+วยงาน เพื่อใหเกิดความร+วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง...

-๖(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก+บุคคลหรือหน+วยงานที่เกี่ยวของเพื่อสราง
ความเขาใจหรือความร+วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) สนับสนุนการถ+ายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก+บุคคลภายในหน+วยงาน เพื่อใหมีความรู
และใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
(2) ใหบริการทางวิชาการ เช+น การจัดทําเอกสาร ตํารา คู+มือ เอกสารสื่อเผยแพร+ ในรูปแบบต+างๆ
เพื่อการเรียนรูและความเขาใจในระดับต+างๆ ในดานวิทยาศาสตร2การแพทย2
(3) ร+วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค2กร เพื่อใหเปSนบุคลากรที่มีความชํานาญ
และปฏิบัติงานไดอย+างมีประสิทธิภาพ
(4) นิเทศงานดานวิทยาศาสตร2การแพทย2หรือดานอื่นใหแก+ผูเกี่ยวของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอย+างถูกตองและมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน.ง
ทดสอบความรูความสามารถดังต+อไปนี้โดยวิธีสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. การตรวจวิเคราะห2ทางหองปฏิบัติการทางการแพทย2และสาธารณสุข
2. การเก็บตัวอย+างทางชีวภาพและตัวอย+างทางสิ่งแวดลอม
3. ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
4. การประเมินภาวะสุขภาพ การเฝ?าระวังป?องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5. การรวบรวมขอมูล วิเคราะห2 และการนําเสนอขอมูล (การจัดการขอมูล/สารสนเทศ)
6. เคมีอินทรีย2 เคมีอนินทรีย2 เคมีวิเคราะห2 และเคมีวิเคราะห2โดยเครื่องมือ
7. พิษวิทยาและเคมี-ชีวเคมี
8. มลพิษสิ่งแวดลอม

ตําแหน+งที่ 4...

-๗ตําแหน.งที่ 4

นักวิชาการพัสดุ

กลุ.มงาน

บริหารทั่วไป

อัตราค.าตอบแทน

18,000 บาท

ตําแหน.งว.างครั้งแรก

จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
สังกัดหน.วยงาน
1.สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
2. สํานักวัณโรค
3.สํานักงานเลขานุการกรม

จํานวน (อัตรา)
1
1
1

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย+างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร2 หรือสาขาวิชานิติศาสตร2
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ ภายใตการกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต+างๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและศึกษาขอมูลในงานพัสดุ เพื่อกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจางแบบต+างๆ เช+น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา
วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อใหเปSนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยการพัสดุ
(3) จัด ทํา รายละเอีย ดบัญ ชี หรือ ทะเบีย นคุม ทรัพ ย2สิน เกี่ย วกับ คุณ ลัก ษณะเฉพาะของวัส ดุ
เพื่อใหสามารถตรวจสอบวัสดุต+างๆ ไดโดยสะดวก
(4) ซ+อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อใหมีสภาพที่พรอมใชงาน
(5) จําหน+ ายพัส ดุเมื่อชํารุดหรื อเสื่อมสภาพ หรื อไม+จํ าเปSนในการใชงานทางราชการอี กต+ อไป
เพื่อใหพัสดุเกิดประโยชน2ใหแก+ทางราชการไดมากที่สุด
(6) ถ+ายทอดความรูดานงานพัสดุแก+เจาหนาที่ระดับรองลงมา เช+น ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝ_กอบรม จัดทําคู+มือประจําสําหรับการฝ_กอบรมและวิธีใชอุปกรณ2เครื่องมือ
ที่ถูกตอง เปSนตน เพื่อถ+ายทอดความรูที่เปSนประโยชน2ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร+วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน+วยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปSนไปตามเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร+วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน+วยงาน เพื่อใหเกิดความร+วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก+บุคคลหรือหน+วยงานที่เกี่ยวของเพื่อสราง
ความเขาใจหรือความร+วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ...

-๘4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปHญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตน
แก+หน+วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูต+างๆ ที่เปSนประโยชน2
(1) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานพัสดุ เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหน+วยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ2 มาตรการต+างๆ
หลักสูตรและวิธีการสอบประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน.ง
ทดสอบความรูดานต+างๆ ดังนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส2 (Electronic Market: e-market)
และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 (Electronic Bidding: e-bidding)
3. ระเบียบว+าดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. หลักการจําแนกประเภทรายจ+ายตามงบประมาณ

ตําแหน+งที่ 5...

-๙ตําแหน.งที่ 5

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ.มงาน

บริหารทั่วไป

อัตราค.าตอบแทน

18,000 บาท

ตําแหน.งว.างครั้งแรก

จํานวน 2อัตรา ดังนี้
สังกัดหน.วยงาน
1. สํานักโรคเอดส2 วัณโรค และโรคติดต+อทางเพศสัมพันธ2
2. กองการเจาหนาที่

จํานวน (อัตรา)
1
1

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย+างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใตการกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต+างๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห2ขอมูลทั้งในและต+างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทํา
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ2เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส+วนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห2ขอมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห2ขอมูล เพื่อประกอบการกําหนดความตองการและความจําเปSน
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ+ายทอดความรู
การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต+างประเทศ รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร2การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส+วนราชการและแผนการจัดสรรทุนการศึกษา
และการฝ_กอบรม
(4) ศึกษา รวบรวมขอมูลและวิเคราะห2งาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหน+งและการวางแผน
อัตรากําลังของส+วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห2ขอมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ2การบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการบริหารค+าตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการทางวินัย
การรักษาวินัยและจรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะห2ขอมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ2คุณธรรม
(8) ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต+งตั้งผูมีความรู ความสามารถ
ใหดํารงตําแหน+ง
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร+วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน+วยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปSนไปตามเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการ...

- ๑๐ 3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร+วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน+วยงาน เพื่อใหเกิดความ
ร+วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอีย ดเกี่ย วกับ ขอมูล ขอเท็จ จริง แก+บุคคลหรือหน+ว ยงานที่เกี่ย วของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความร+วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปHญหาเบื้องตนแก+หน+วยงานราชการ เอกชน ขาราชการ พนักงาน
หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสรางความเขาใจ
และสนับสนุนงานตามภารกิจของหน+วยงาน
(2) ใหบริการขอมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน+วยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ2และมาตรการต+างๆ
(3) ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส+งเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน.ง
ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ราชการโดยวิธีสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ตําแหน+งที่ 6...

- ๑๑ ตําแหน.งที่ 6

นักวิชาการคอมพิวเตอร:

กลุ.มงาน

วิชาชีพเฉพาะ

อัตราค.าตอบแทน

19,500 บาท

ตําแหน.งว.างครั้งแรก

จํานวน 1อัตรา สังกัดศูนย2สารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย+างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร2
หรือทางคอมพิวเตอร2ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร2 ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต+างๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร2ส+วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูประบบเครือข+าย
คอมพิวเตอร2และอุปกรณ2ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปไดอย+างมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับความตองการของหน+วยงาน
(2) ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟ?มขอมูล เพื่อใหขอมูลที่ไดถูกตองแม+นยําและทันสมัย
(3) ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมีคุณสมบัติที่ถูกตอง ตรงตามความตองการ
และสภาพการใชงานของหน+วยงาน
(4) เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต2 และระบบขอมูลที่ไดวางแผนไว เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอย+างมีประสิทธิภาพ
(5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่งเพื่อใหระบบปฏิบัติการ
ทํางานไดอย+างถูกตองแม+นยําและมีประสิทธิภาพ
(6) ช+วยรวบรวมขอมูลและวิเคราะห2ความตองการของระบบงานประยุกต2 และระบบขอมูลของ
หน+วยงานที่ไม+ซับซอน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน+วยงานใหมีประสิทธิภาพ และตรงตาม
ความตองการของหน+วยงาน
(7) ช+วยรวบรวมขอมูลและวิเคราะห2 ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต2 เพื่อใหไดระบบงาน
ประยุกต2ที่ตรงตามคุณลักษณะและความตองการของหน+วยงาน
(8) รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร2และอุปกรณ2
ระบบเครือข+าย ระบบงานประยุกต2และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้งระบบ
เครื่อง เพื่อใหไดอุปกรณ2คอมพิวเตอร2ที่เปSนมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความตองการใชของหน+วยงาน
(9) ช+วยตรวจสอบ สืบคน และรวบรวมขอมูลการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขาข+ายไม+เหมาะสม
ขัดต+อกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด หรือไม+เปSนไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
หรือระบบ
(10) ช+วยตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อใหการออกใบอนุญาต
เปSนไปตามหลักเกณฑ2ที่กําหนด
2. ดานการวางแผน...

- ๑๒ 2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร+วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน+วยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปSนไปตามเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร+วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน+วยงาน เพื่อใหเกิดความร+วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก+บุคคลหรือหน+วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจหรือความร+วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ช+ว ยจัด ทําคู+มือ ระบบและคู+มือผู ใช เพื่อใหผู ใชสามารถใชงานคอมพิว เตอร2ไดดวยตนเอง
อย+างมีประสิทธิภาพ
(2) ดําเนินการฝ_กอบรมหรือถ+ายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานที่พัฒนาแก+เจาหนาที่ผูใชงาน
เพื่อสรางความรูความเขาใจในดานวิชาการคอมพิวเตอร2
(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแก+ผูใชเมื่อมีปHญหาหรือขอสงสัยในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร2 เพื่อให
ผูใชสามารถแกไขและใชงานเครื่องคอมพิวเตอร2ไดอย+างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน.ง
ทดสอบความรูดานต+างๆ ดังนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. ความรูเกี่ยวกับการใชภาษาทางคอมพิวเตอร2เบื้องตน PHP, HTML5, JAVA
3. ความรูเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบฐานขอมูล
4. ความรูเกี่ยวกับดาน Big data
5. ความรูเกี่ยวกับดานเหมืองขอมูล (Data Mining)
6. ความรูเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร2ส+วนบุคคล
7. ความรูเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป
8. ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร2 พ.ศ. 2560
9. ความรูเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ Thailand 4.0

ตําแหน+งที่ 7...

- ๑๓ ตําแหน.งที่ 7

เจาพนักงานการเงินและบัญชี

กลุ.มงาน

บริการ

อัตราค.าตอบแทน

13,800 บาท

ตําแหน.งว.างครั้งแรก

จํานวน 1อัตรา สังกัดสํานักโรคไม+ติดต+อ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย+างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย+าง
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต+างๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) จัดทําและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพื่อใหงานเปSนไปตามเป?าหมาย
ที่กําหนด
(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใชประกอบในการทํางบประมาณประจําปZ
ของหน+วยงาน
(3) ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน
(4) ประสานงานในระดับฝKายหรือกลุ+มกับหน+วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช+วยเหลือและร+วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปSนประโยชน2ต+อการทํางานของหน+วยงาน
2. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปHญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก+เจาหนาที่ระดับรองลงมา
หน+วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ+ายทอดความรู ความชํานาญแก+ผูที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกลุ+มกับหน+วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช+วยเหลือ
และความร+วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปSนประโยชน2ต+อการทํางาน
ของหน+วยงาน
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน.ง
ทดสอบความรูดานต+างๆ ดังนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องตน
2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส2 (GFMIS: Government
Fiscal Management information System)
3. ระเบียบการเบิกจ+ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส+งคลัง พ.ศ. 2551
4. หลักการจําแนกประเภทรายจ+ายตามงบประมาณ

ตําแหน+งที่ 8...

- ๑๔ ตําแหน.งที่ 8

เจาพนักงานคอมพิวเตอร:

กลุ.มงาน

เทคนิคทั่วไป

อัตราค.าตอบแทน

13,800 บาท

ตําแหน.งว.างครั้งแรก

จํานวน 1อัตรา สังกัดสํานักวัณโรค

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย+างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร2 หรือทางคอมพิวเตอร2ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส2 หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร2
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ปฏิบัติงานดานเครื่องคอมพิวเตอร2 ตามแนวทาง แบบอย+าง
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต+างๆดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษา ซ+อมแซม ตรวจสอบการทํางาน แกไขปHญหาการใชงานของระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร2และอุปกรณ2ต+อพ+วง ระบบเครือข+ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต+างๆ เพื่อใหระบบงานต+างๆ
สามารถใชงานไดอย+างต+อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สํารอง
กูคืนขอมูล เพื่อสนับสนุนการใชประโยชน2ขอมูล และป?องกันการสูญหายของขอมูล
(3) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผนบํารุงรักษา
2. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปHญหา แกไขปHญหา ใหแก+ผูใชงานและผูรับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน+วยงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดอย+างถูกตองและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลต+างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน+วยงาน เพื่อประกอบ
การปฏิบัติงานไดอย+างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน.ง
ทดสอบความรูดานต+างๆ ดังนี้ โดยวิธีสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร2
2. ความรูเกี่ยวกับระบบเครือข+ายคอมพิวเตอร2
3. การแกไขปHญหาและบํารุงรักษาเครือข+ายคอมพิวเตอร2
4. ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร2 พ.ศ. 2560

ตําแหน+งที่ 9...

- ๑๕ ตําแหน.งที่ 9

นายช+างเทคนิค

กลุ.มงาน

เทคนิคทั่วไป

อัตราค.าตอบแทน

13,800 บาท

ตําแหน.งว.างครั้งแรก

จํานวน 1 อัตรา สังกัดสํานักงานเลขานุการกรม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย+างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ?า
หรือสาขาวิชาไฟฟ?ากําลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส2หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
สาขาวิชาเทคนิคสถาปHตยกรรม หรือสาขาวิชาการก+อสราง หรือสาขาวิชาโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ปฏิบัติงานดานช+างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย+าง ขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในดานต+างๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ดูแล ควบคุม ตรวจซ+อมและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต2 เครื่องมือ
อุปกรณ2ต+างๆ วัสดุและครุภัณฑ2อื่นๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและพรอมในการใชงาน
(2) ซ+อม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต2 เครื่องมือ
อุปกรณ2ต+างๆ รวมทั้งการทดลองใชเครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก+อสราง เพื่อใหเปSนไปตามหลักวิชาและมาตรฐาน
งานช+าง และใหเกิดความปลอดภัย
2. ดานการบริการ
(1) ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําขอมูล ถ+ายทอดความรูทั้งในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะทั่วไป
ใหแก+บุคลากรภายในหน+วยงานที่รับผิดชอบ หน+วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อใหมีความรู ความสามารถ
และมีทักษะเหมาะสมแก+การปฏิบัติงานในหนาที่
(2) ติดต+อประสานกับหน+วยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปSนไปอย+างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน.ง
ทดสอบความรูดานต+างๆ(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
สอบขอเขียน
1. ความรูเฉพาะดานไฟฟ?ากําลัง เครื่องกลไฟฟ?า การติดตั้งระบบทําความเย็นและปรับอากาศ ระบบแสงสว+าง
2. ความรู เกี่ ยวกั บ การดูแล ควบคุ ม ตรวจซ+ อมบํารุงระบบสาธารณูปโภค เครื่ องจั กร เครื่ องมื อ
อุปกรณ2ต+างๆ วัสดุและครุภัณฑ2อื่นๆ
สอบปฏิบัตเิ ปSนการทดสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับการเชื่อมต+อระบบภายในหองประชุม และการต+อ
ระบบไฟฟ?าแสงสว+าง

ตําแหน+งที่ 10...

- ๑๖ ตําแหน.งที่ 10

นายช+างโยธา

กลุ.มงาน

เทคนิคทั่วไป

อัตราค.าตอบแทน

13,800 บาท

ตําแหน.งว.างครั้งแรก

จํานวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันบําราศนราดูร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย+างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา
หรือสาขาวิชาการก+อสราง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ปฏิบัติงานดานช+างโยธา ตามแนวทาง แบบอย+าง ขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในดานต+างๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก+อสราง บํารุงรักษา โครงการก+อสรางต+างๆ เพื่อใหตรงตามหลัก
วิชาช+าง ความตองการของหน+วยงาน และงบประมาณที่ไดรับ
(2) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อใหการดําเนินงาน
เปSนไปอย+างมีประสิทธิภาพ
(3) ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใชตามหลักวิชาช+าง เพื่อประมาณราคาก+อสราง
(4) ควบคุมงานก+อสราง งานปรับปรุง และซ+อมแซม หรือตรวจการจางตามที่ไดรับมอบหมาย
พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพื่อใหเปSนไปตามระเบียบที่กําหนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห2 วิจัยในงานดานช+าง
2. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปHญหา และฝ_กอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก+ผูใตบังคับบัญชา
หรือเจาหนาที่ระดับรองลงมา หน+วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดรับทราบขอมูล
ความรูต+างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก+การปฏิบัติงาน
(2) ประสานงานในระดับกลุ+ม กับหน+วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช+วยเหลือ
และร+วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปSนประโยชน2ต+อการทํางานของหน+วยงานและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน.ง
ทดสอบความรูดานต+างๆ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)ดังนี้
สอบขอเขียน
1. ความรูเกี่ยวกับการออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคา การปรับปรุงและซ+อมแซม
2. ความรูเกี่ยวกับการบริหารงานก+อสราง การควบคุมงานก+อสราง การอํานวยความปลอดภัยในงานก+อสราง
3. ความรูพื้นฐานดานกฎหมายและสัญญาก+อสราง การตรวจการจาง
สอบปฏิบัตเิ ปSนการทดสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับการใชโปรแกรม AutoCAD

