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ประกาศกรมควบคุมโรค 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการท่ัวไป 
 

  ด�วยกรมควบคุมโรคประสงค!จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ�างเป�นพนักงานราชการท่ัวไป ฉะนั้น 
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ�างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ4มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ! ๒๕54 
และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด 
ดังต4อไปนี้ 

  1.  ช่ือกลุ�มงาน ตําแหน�ง และรายละเอียดการจ�างงาน 
กลุ4มงานบริหารท่ัวไป  
(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) ตําแหน4งเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี          จํานวน 1 อัตรา 
กลุ4มงานเทคนิคท่ัวไป 
(1) ตําแหน4งเจ�าพนักงานคอมพิวเตอร!           จํานวน 1 อัตรา 
(2) ตําแหน4งนายช4างเทคนิค            จํานวน 1 อัตรา 
(3) ตําแหน4งนายช4างโยธา             จํานวน 1 อัตรา 
รายละเอียดเก่ียวกับตําแหน4ง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และอัตราค4าตอบแทน ตามเอกสาร 

แนบท�ายประกาศนี้ 
ระยะเวลาการจ�าง ต้ังแต4วันท่ีทําสัญญาจ�าง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 และอาจต4อ

สัญญาจ�างได�อีกคราวละไม4เกิน 4 ปD 
สิทธิประโยชน# ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน!ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕4 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค4าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2561 

2. คุณสมบัติ... 
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2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการเลือกสรร 
2.๑ ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติและไม4มีลักษณะต�องห�ามดังต4อไปนี ้
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม4ต่ํากว4าสิบแปดปD 

 (๓) ไม4เป�นบุคคลล�มละลาย 
 (๔) ไม4เป�นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม4สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถหรือ           

จิตฟLMนเฟNอนไม4สมประกอบ หรือเป�นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว4าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 
 (๕) ไม4เป�นผู�ดํารงตําแหน4งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ี

ในพรรคการเมือง 
 (๖) ไม4เป�นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เว�นแต4เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป�นผู�พ�นโทษ
มาแล�วเกิน 5 ปD 
  (๗) ไม4เป�นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล4ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน4วยงานอ่ืนของรัฐ 
  (8) ผู�สมัครเข�ารับการเลือกสรรต�องไม4เป�นโรคต�องห�ามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
ว4าด�วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ  

  8.1)  วัณโรคในระยะแพร4กระจายเชื้อ 
  8.2)  โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป�นท่ีรังเกียจแก4สังคม 

  8.๓)  โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
  8.๔)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  8.๕)  โรคติดต4อร�ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด4นชัดหรือรุนแรงและ
เป�นอุปสรรคต4อการปฏิบัติงานในหน�าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 หมายเหตุ ผู�ผ4านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ�างจะต�องไม4เป�นข�าราชการหรือ
ลูกจ�างของส4วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน4วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�าง
ของราชการส4วนท�องถ่ิน และจะต�องนําใบรับรองแพทย! ซ่ึงออกให�ไม4เกิน ๑ เดือน และแสดงว4าไม4เป�นโรค
ท่ีต�องห�ามตาม กฎ ก.พ. ว4าด�วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด�วย 

 สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม4รับสมัครและไม4อาจให�เข�ารับ
การเลือกสรรเพื่อจ�างเป�นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝUายบริหาร   
ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข�อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4ง 
 ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4งตามท่ีระบุไว�ในเอกสารแนบท�ายประกาศนี้ 

  3.  การรับสมัครสอบ 
3.1 ผู�ประสงค!จะสมัครสอบ สมัครได�ทางอินเทอร!เน็ต ตั้งแต�วันที่ 29 พฤศจิกายน 

ถึงวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม�เว�นวันหยุดราชการ การสมัครดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 
 
 

(1) เป[ดเว็บไซต!... 
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 (1) เป[ดเว็บไซต! http://ddc.thaijobjob.com หัวข�อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป�นพนักงานราชการท่ัวไป” 

 (2) กรอกข�อความในใบสมัครให�ถูกต�องและครบถ�วน ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
ระบบจะกําหนดแบบฟอร!มการชําระเงินผ4านเคาน!เตอร! บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให�โดยอัตโนมัติ 

 (3) พิมพ!แบบฟอร!มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ4น หรือหากไม4มี
เครื่องพิมพ!ในขณะนั้น ให�บันทึกข�อมูลเก็บไว�ในรูปแบบ file ลงในสื่อบันทึกข�อมูล เช4น Handy Drive เป�นต�น 

 ในกรณีท่ีไม4สามารถพิมพ!แบบฟอร!มการชําระเงินหรือบันทึกข�อมูลได� ผู�สมัครสามารถ
เข�าไปพิมพ!แบบฟอร!มการชําระเงิน หรือบันทึกข�อมูลลงในสื่อบันทึกข�อมูลใหม4ได�อีก แต4จะไม4สามารถแก�ไขข�อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ!แล�วได� 

3.2 นําแบบฟอร!มการชําระเงินไปชําระเงินค4าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เฉพาะท่ีเคาน#เตอร# 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแต�วันท่ี 29 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 7 ธันวาคม 2561  
ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให�เก็บหลักฐานการจ�ายเงินไว�ด�วย ท้ังนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ#
เม่ือชําระค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร�อยแล�ว 

3.3 ค4าธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหน4งละ 430 บาท ซ่ึงประกอบด�วย 
 1) ค4าธรรมเนียมสอบ จํานวน 400 บาท 
 2) ค4าธรรมเนียมธนาคารรวมค4าบริการทางอินเทอร!เน็ต จํานวน 30 บาท 
 ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม�จ�ายคืนให�ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
3.4 ผู�สมัครท่ีชําระค4าธรรมเนียมสอบแล�ว จะได�รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลข

ประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค4าธรรมเนียมสอบ (หลังจากป[ดการรับสมัคร) ท้ังนี้ ผู�สมัครสอบสามารถ
ตรวจสอบสถานะของการชําระเงินได�ภายหลังการชําระเงิน และผู�สมัครสอบสามารถพิมพ!ใบสมัครสอบพร�อม
เลขประจําตัวสอบได�ต้ังแต4วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 (หลังจากการประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบ) ที่เว็บไซต! 
http://ddc.thaijobjob.com 

  4.  เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
4.1 ผู�สมัครสอบสามารถ สมัครได�เพียงครั้งเดียวเท�านั้น 
4.2 ผู�สมัครสอบ เลือกสมัครสอบได�เพียง 1 ตําแหน�งเท�านั้น เม่ือเลือกแล�วจะเปลี่ยนแปลง

แก�ไขไม4ได� 
4.3 ผู�สมัครสอบจะต�องเป�นผู�ท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4ง

ของผู�มีสิทธิสมัครสอบ ในข�อ 2.2 โดยจะต�องเป�นผู�สําเร็จการศึกษาและได�รับการอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันป[ดรับสมัครสอบ คือวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร
หรือหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป�นเกณฑ! 

4.4 การสมัครสอบตามข้ันตอนข�างต�น ถือว4าผู�สมัครสอบเป�นผู�ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต�องของข�อมูลดังกล4าว ตามพระราชบัญญัติว4าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส! พ.ศ. 2544 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู�สมัครจงใจกรอกข�อมูลอันเป�นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ�งความเท็จต4อเจ�าพนักงาน          
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

 
 
 

4.5.  ผู�สมัคร... 
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4.5 ผู�สมัครสอบต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว4า เป�นผู�มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต�องกรอกรายละเอียดต4างๆ ให�ถูกต�องครบถ�วนตรงตามความเป�นจริง ในกรณี
ท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัคร หรือตรวจพบว4าเอกสารหลักฐานซ่ึงผู�สมัครนํามายื่นไม4ตรงหรือไม4เป�นไป
ตามประกาศรับสมัครสอบ กรมควบคุมโรคจะถือว4าผู�สมัครสอบเป�นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้         
มาต้ังแต4ต�น และจะไม4คืนค4าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

5.  การประกาศรายช่ือผู�สมัครเข�ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา 
สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

กรมควบคุมโรค จะประกาศรายชื่อผู�สมัครเข�ารับการเลือกสรรฯ พร�อมท้ังประกาศกําหนดวัน 
เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 ท่ีบอร!ดกองการเจ�าหน�าท่ี 
อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท! อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทางเว็บไซต!กองการเจ�าหน�าท่ี 
กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/person หัวข�อ ประกาศรับสมัครบุคลากร 
เว็บไซต!กรมควบคุมโรค www.ddc.moph.go.th หัวข�อ ข4าวสาร ข4าวรับสมัครบุคลากร และเว็บไซต! 
http://ddc.thaijobjob.com 

  6.  หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 6.1 การสอบเพ่ือประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน4ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
       ผู�สมัครสอบในตําแหน4งใดต�องสอบวิชาเฉพาะตําแหน4งนั้น ตามท่ีกําหนดไว�ในเอกสาร 

แนบท�ายประกาศนี้ 
 6.2 การสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน4ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

      ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน4งหน�าที่ จากประวัติส4วนตัว  
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู�เข�าสอบ และจากการสัมภาษณ! 
ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต4างๆ เช4น ความรู�ที่อาจใช�เป�นประโยชน! 
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ ประสบการณ! ท4วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับเพ่ือนร4วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล�อม 
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย4างอื่น เป�นต�น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ     
ท่ีจําเป�นของตําแหน4ง 

ท้ังนี้ จะสอบเพ่ือประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน และเม่ือสอบผ�าน
การประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง โดยได�คะแนนไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60 แล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบ
เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�งต�อไป 

  7.  หลักฐานท่ีต�องย่ืนในวันสอบ 
7.1 หลักฐานท่ีต�องยื่นในวันสอบเพ่ือประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน4ง 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการ
ออกให� ซ่ึงมีรูปถ4าย และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน (ฉบับจริง) ซ่ึงยังไม4หมดอายุ หากไม4มีบัตร
ดังกล4าวแสดงตนในการเข�าสอบ กรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีคุมสอบจะไม4อนุญาตให�เข�าสอบ 

7.2 หลักฐานท่ีต�องยื่นในวันสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน4ง 
  (1) ใบสมัครท่ีพิมพ!จากอินเทอร!เน็ต ซ่ึงมีเลขประจําตัวสอบชัดเจน ให�ติดรูปถ4ายหน�าตรง 

ไม4สวมหมวก และไม4สวมแว4นตาดํา ถ4ายไม4เกิน 1 ปD ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให�ครบถ�วน 
 

 (2) สําเนา... 



- ๕ - 
 

 

  (2) สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) (ฉบับสมบูรณ!) ท่ีแสดงว4าเป�นผู�มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต�อง
สําเร็จการศึกษาและได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติภายในวันป[ดรับสมัคร จํานวนอย4างละ 1 ฉบับ กรณีศึกษา
หลักสูตรตอเนื่องโปรดแนบสําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาเดิมด วย 

   ท้ังนี้ ผู�ท่ีจะถือว4าเป�นผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรหรือหลักสูตร
ข้ันประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป�นเกณฑ!โดยจะต�องสําเร็จการศึกษาภายในวันป[ดรับสมัคร คือ วันท่ี 6 ธันวาคม 
2561 ในกรณีท่ียังไม4ได�รับปริญญาบัตรให�นําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให� โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา
และวันท่ีท่ีได�รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ซ่ึงจะต�องอยู4ภายในกําหนดวันป[ดรับสมัครมายื่นแทน 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
(4) สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ฉบับ 
(5) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช4น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล        

(ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม4ตรงกัน) เป�นต�น จํานวน 1 ฉบับ 
  (6) หนังสือรับรองความประพฤติ (สามารถดาวน!โหลดแบบฟอร!มได�จากเว็บไซต!
กองการเจ�าหน�าท่ี กรมควบคุมโรค http://person.ddc.moph.go.th) เฉพาะกรณีผู�สมัครเป�นผู�พ�นโทษมาแล�ว
เกิน 5 ปD ตามประกาศรับสมัคร ข�อ 2 คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4งของผู�มีสิทธิสมัคร
เข�ารับการเลือกสรร ข�อ 2.1 (6)    
 สําเนาเอกสารทุกฉบับให�ผู�สมัครเขียนคํารับรองว�า “สําเนาถูกต�อง” ลงช่ือ วันท่ี 
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว�มุมบนด�านขวาทุกหน�าของสําเนาเอกสาร 

  8.  เกณฑ#การตัดสิน 
      8.1 ผู�ที่จะถือว4าเป�นผู�ผ4านการเลือกสรรจะต�องเป�นผู�ที่ได�คะแนนในการประเมิน
ความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน4งไม4ตํ่ากว4าร�อยละ 60 และการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน4ง
ไม4ตํ่ากว4าร�อยละ 60 

8.2 ผู�ท่ีจะถือว4าเป�นผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน4ง จะต�องเป�น 
ผู�ได�คะแนนในการประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน4งไม4ต่ํากว4าร�อยละ 60 

8.3 การจัดจ�างเป�นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได� โดยจะเรียงลําดับท่ีจากผู�ท่ีได�คะแนน
ประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน4ง และคะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน4ง รวมกันมากกว4า
เป�นผู�อยู4ในลําดับท่ีสูงกว4า ถ�าได�คะแนนเท4ากัน จะให�ผู�ท่ีได�คะแนนจากการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน4ง
มากกว4าเป�นผู�อยู4ในลําดับท่ีสูงกว4า และหากคะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน4งยังคงเท4ากันอีก
ให�ผู�ท่ีรับเลขประจําตัวสอบก4อนเป�นผู�ท่ีอยู4ในลําดับท่ีสูงกว4า   

  9.  การประกาศรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรรและการข้ึนบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรร 
กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู�ผ4านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบตามข�อ 8.3

ท่ีบอร!ดและเว็บไซต!กองการเจ�าหน�าท่ีกรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/person 
หัวข�อประกาศรับสมัครบุคลากร เว็บไซต!กรมควบคุมโรค www.ddc.moph.go.th หัวข�อข4าวสาร ข4าวรับสมัคร
บุคลากร และเว็บไซต! http://ddc.thaijobjob.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล4าวให�เป�นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เม่ือเลือกสรรครบกําหนด 2 ปD นับแต4วันประกาศข้ึนบัญชี หรือนับแต4วันประกาศรับสมัครในตําแหน4ง
ท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม4 แล�วแต4กรณี 

 
10. การจัดทํา... 
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เอกสารแนบท�าย 
รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการท่ัวไป  
แนบท�ายประกาศกรมควบคุมโรคประกาศ ณ วันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
ตําแหน.งท่ี 1  นักวิชาการสาธารณสุข 

กลุ.มงาน  บริหารท่ัวไป 

อัตราค.าตอบแทน 18,000 บาท 

ตําแหน.งว.างครั้งแรก  จํานวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันวิจัย จัดการความรู� และมาตรฐานการควบคุมโรค 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง 
 ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย+างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร2 หรือ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร2 หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร2ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร2การแพทย2 หรือ
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร2และสถิติ หรือสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร2 ทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร2 ทางเศรษฐศาสตร2สาธารณสุข 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด�านวิชาการสาธารณสุข ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต+างๆ ดังนี้ 

 1. ด�านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา ค�นคว�า วิเคราะห2 วิจัย สํารวจ รวบรวม ข�อมูลทางวิชาการเบื้องต�นท่ีไม+ซับซ�อน 

เก่ียวกับงานด�านสาธารณสุข เช+น การส+งเสริมสุขภาพ การเฝ?าระวังโรค การควบคุมป?องกันโรคและภัยสุขภาพ  
การฟABนฟูสุขภาพ รวมท้ัง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล�อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช�กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือช+วยในการเสริมสร�าง
ระบบการสาธารณสุขท่ีดี 

(2) สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข�อมูลทางวิชาการด�านสาธารณสุข 
เสนอผู�บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

(3) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห2 และวิจัยงานด�านสาธารณสุข เพ่ือนํามาใช�ในการปฏิบัติงาน 
ให�เหมาะสมกับสถานการณ2ต+างๆ 

(4) ร+วมพัฒนาเนื้อหา องค2ความรู� คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด�านสาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค2รวมว+าด�วยการคุ�มครองและส+งเสริมภูมิปHญญา เกี่ยวกับงาน
ด�านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทําคู+มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ2 เพ่ือให�ประชาชนมีความรู� สามารถป?องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

(5) ปฏิบัติการในการส+งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล�อม การควบคุมป?องกันโรคและภัยสุขภาพ 
การเฝ?าระวังโรค รักษาเบื้องต�น และติดตามฟABนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ2
ท่ีพร�อมใช�งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย+างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

(6) ช+วยจัดทําฐานข�อมูลเบื้องต�นท่ีเก่ียวข�องกับงานด�านสาธารณสุข เช+น ข�อมูลของผู�ปKวยกลุ+มเสี่ยง
บุคลากรทางด�านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล�อมที่เอื้อต+อสุขภาพ 
สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องค2กรภาคีเครือข+าย เพ่ือนํามาใช�ในการวิเคราะห2 ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

(7) ให�บริการ... 
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(7) ให�บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต�น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู�ปKวยผู�สัมผัส 
เพ่ือการเฝ?าระวัง ควบคุมป?องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังส+งเสริมสุขภาพ และฟABนฟูสุขภาพเพ่ือให�ประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี 

(8) ร+วมประเมินสิ่งแวดล�อมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ 
สถานท่ีสาธารณะทางด�านอนามัยสิ่งแวดล�อม เพ่ือการป?องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย+างมีประสิทธิภาพ 

(9) ช+วยปฏิบัติงานส+งเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใช�กฎหมายเก่ียวกับการแพทย2และ
สาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือการคุ�มครองผู�บริโภคด�านบริการและผลิตภัณฑ2สุขภาพ 

 2. ด�านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร+วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน+วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให�การดําเนินงานเปSนไปตามเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ด�านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร+วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน+วยงาน เพ่ือให�เกิดความร+วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
(2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก+บุคคลหรือหน+วยงานท่ีเก่ียวข�อง      

เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร+วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 4. ด�านการบริการ 
(1) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ2ต+างๆ ให�มีคุณภาพและเหมาะแก+การนําไปใช�งานอยู+เสมอ 

รวมท้ังสนับสนุนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให�การบริการดังกล+าวเปSนไปอย+างราบรื่น 
(2) สนับสนุนการถ+ายทอดความรู�ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก+บุคคลภายในหน+วยงาน 

เพ่ือเปSนความรู�และให�สามารถดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพ 
(3) ให�บริการทางวิชาการ เช+น การจัดทําเอกสาร ตํารา คู+มือ เอกสารสื่อ เผยแพร+ในรูปแบบต+างๆ 

เพ่ือการเรียนรู�และความเข�าใจในระดับต+างๆ ในงานด�านสาธารณสุข 
(4) ร+วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค2กร เพื่อให�เปSนบุคลากรที่มี

ความชํานาญ และปฏิบัติงานได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
(5) นิเทศงานด�านสาธารณสุขให�แก+อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู+บ�าน เพ่ือให�สามารถปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ีได�อย+างถูกต�องและมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน.ง 
ทดสอบความรู�ด�านต+างๆ ดังนี้ โดยวิธีสอบข�อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. หลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต�น 
2. โรคติดต+อ โรคไม+ติดต+อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล�อม และหลักการเฝ?าระวังป?องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
3. ความรู�ด�านกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการแพทย2และการสาธารณสุข  

 4. การรวบรวมข�อมูล วิเคราะห2 และนําเสนอข�อมูล (การจัดการข�อมูล/สารสนเทศ) 
หมายเหตุการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน+งนี้อาจมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
 
 

ตําแหน+งท่ี 2 … 
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ตําแหน.งท่ี 2  นักวิเคราะห:นโยบายและแผน 

กลุ.มงาน  บริหารท่ัวไป 

อัตราค.าตอบแทน 18,000 บาท 

ตําแหน.งว.างครั้งแรก  จํานวน 8อัตราดังนี้ 

สังกัดหน.วยงาน จํานวน (อัตรา) 
1.สํานักงานความร+วมมือระหว+างประเทศ 1 
2. กองแผนงาน 3 
3. สํานักวัณโรค 2 
4. สถาบันป?องกันควบคุมโรคเขตเมือง 1 
5.สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 1 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง 
 ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย+างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานด�านวิเคราะห2นโยบายและแผน ภายใต�การกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได�รับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต+างๆ ดังนี้ 

1. ด�านการปฏิบัติการ 
(1) รวบรวม วิเคราะห2 และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ2เศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคม ท้ังในและต+างประเทศ เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป?าหมายของส+วนราชการ 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความม่ันคง 

(2) รวบรวมข�อมูล และศึกษาวิเคราะห2เบื้องต�น เก่ียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ2ของส+วนราชการ
หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให�สามารถ
บรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว� 

(3) วิเคราะห2นโยบายของส+วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง และเสนอข�อคิดเห็น เพ่ือช+วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมได�ตามวัตถุประสงค2ท่ีตั้งไว� 

(4) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข�อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปHญหา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท้ังในและต+างประเทศ เพ่ือเปSนข�อมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือกําหนด
ยุทธศาสตร2 

(5) ศึกษาวิเคราะห2ความสัมพันธ2ระหว+างยุทธศาสตร2และนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร2และนโยบายตลอดจนการติดตามประเมินผลให�สอดคล�องไป
ในแนวทางเดียวกัน 

2. ด�านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร+วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน+วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให�การดําเนินงานเปSนไปตามเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ด�านการ... 
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3. ด�านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร+วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน+วยงาน เพ่ือให�เกิดความร+วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
(2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเกี่ยวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก+บุคคลหรือหน+วยงานที่เกี่ยวข�อง         

เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร+วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 

4. ด�านการบริการ 
(1) รวบรวมข�อมูล เพ่ือเผยแพร+และถ+ายทอดองค2ความรู�ท่ีเก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการ 
(2) ให�คําปรึกษาแนะนําตอบปHญหาและชี้แจงเรื่องต+างๆ เก่ียวกับงานนโยบายและแผน เพ่ือแก�ปHญหา

ในการปฏิบัติงาน 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน.ง 
ทดสอบความรู�ด�านต+างๆ ดังนี้ โดยวิธีสอบข�อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. ความรู�เก่ียวกับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร2 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร2การจัดทํา

แผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ การนิเทศงานและติดตามประเมินผล รวมท้ังการบริหารความเสี่ยง 
2. ความรู�เก่ียวกับยุทธศาสตร2ระยะยาวประเทศ 20 ปZ ยุทธศาสตร2ด�านสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห+งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร2ชาติระยะ 20ปZ ด�านการป?องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2560 – 2579) 

3. ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับสาธารณสุขศาสตร2/ระบาดวิทยาเบื้องต�น 
4. ความรู�เก่ียวกับหลักสถิติเบื้องต�น 
5.ความรู�เก่ียวกับวิสัยทัศน2 พันธกิจ โครงสร�าง อํานาจหน�าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร2ของ

กรมควบคุมโรค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตําแหน+งท่ี 3... 
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ตําแหน.งท่ี 3  นักวิทยาศาสตร:การแพทย: 

กลุ.มงาน  บริหารท่ัวไป 

อัตราค.าตอบแทน 18,000 บาท 

ตําแหน.งว.างครั้งแรก  จํานวน 3อัตรา ดังนี้  

สังกัดหน.วยงาน จํานวน (อัตรา) 
1. สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล�อม 

1.1ศูนย2อ�างอิงทางห�องปฏิบัติการและพิษวิทยา จังหวัดนนทบุรี 
1.2 ศูนย2พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล�อม จังหวัดระยอง 

 
1 
1 

2. ศูนย2พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล�อม จังหวัดสมุทรปราการ 1 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง 
 ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย+างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร2การแพทย2 
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร2กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร2ชีวภาพ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด�านวิทยาศาสตร2การแพทย2 ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต+างๆ ดังนี้ 

 1. ด�านการปฏิบัติการ 
 (1) ตรวจ วิเคราะห2ตัวอย+างทางการแพทย2และสาธารณสุขท่ีใช�วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีพ้ืนฐาน
โดยการประกันคุณภาพให�เปSนไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช�กฎหมายด�านสาธารณสุข และเปSนข�อมูล
ในการป?องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ2โรค สอบสวนและเฝ?าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ
คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต+อสิ่งแวดล�อมต+อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี เพ่ือสนับสนุน
การคุ�มครองผู�บริโภคและสุขภาพของประชาชน 
 (2) ร+วมวิจัยทางด�านการแพทย2และสาธารณสุขให�ได�องค2ความรู� นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ2
ทางด�านสุขภาพและวิทยาศาสตร2การแพทย2 การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การต้ังเกณฑ2หรือปรับเปลี่ยน
ค+ามาตรฐานต+างๆ ของประเทศ และการป?องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ2โรค สอบสวนโรค เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน 
 (3)ร+วมดําเนินการประกันคุณภาพห�องปฏิบัติการทางการแพทย2และสาธารณสุข โดยพัฒนาประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห2 และรับรองความสามารถห�องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนคุ�มครอง
สุขภาวะของประชาชน  

 2. ด�านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร+วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน+วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให�การดําเนินงานเปSนไปตามเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ด�านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร+วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน+วยงาน เพ่ือให�เกิดความร+วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

(2) ชี้แจง... 
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 (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก+บุคคลหรือหน+วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือสร�าง
ความเข�าใจหรือความร+วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 4. ด�านการบริการ 
 (1) สนับสนุนการถ+ายทอดความรู�ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก+บุคคลภายในหน+วยงาน เพ่ือให�มีความรู� 
และให�สามารถดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพ 
 (2) ให�บริการทางวิชาการ เช+น การจัดทําเอกสาร ตํารา คู+มือ เอกสารสื่อเผยแพร+ ในรูปแบบต+างๆ 
เพ่ือการเรียนรู�และความเข�าใจในระดับต+างๆ ในด�านวิทยาศาสตร2การแพทย2 
 (3) ร+วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค2กร เพ่ือให�เปSนบุคลากรท่ีมีความชํานาญ
และปฏิบัติงานได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
 (4) นิเทศงานด�านวิทยาศาสตร2การแพทย2หรือด�านอื่นให�แก+ผู�เกี่ยวข�อง เพื่อให�สามารถปฏิบัติงาน
ได�อย+างถูกต�องและมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน.ง 
ทดสอบความรู�ความสามารถดังต+อไปนี้โดยวิธีสอบข�อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. การตรวจวิเคราะห2ทางห�องปฏิบัติการทางการแพทย2และสาธารณสุข 
2. การเก็บตัวอย+างทางชีวภาพและตัวอย+างทางสิ่งแวดล�อม 
3. ระบบคุณภาพห�องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ความปลอดภัยของห�องปฏิบัติการ 
4. การประเมินภาวะสุขภาพ การเฝ?าระวังป?องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
5. การรวบรวมข�อมูล วิเคราะห2 และการนําเสนอข�อมูล (การจัดการข�อมูล/สารสนเทศ) 
6. เคมีอินทรีย2 เคมีอนินทรีย2 เคมีวิเคราะห2 และเคมีวิเคราะห2โดยเครื่องมือ 
7. พิษวิทยาและเคมี-ชีวเคมี 
8. มลพิษสิ่งแวดล�อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตําแหน+งท่ี 4... 
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ตําแหน.งท่ี 4  นักวิชาการพัสดุ 

กลุ.มงาน  บริหารท่ัวไป 

อัตราค.าตอบแทน 18,000 บาท 

ตําแหน.งว.างครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 

สังกัดหน.วยงาน จํานวน (อัตรา) 
1.สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 1 
2. สํานักวัณโรค 1 
3.สํานักงานเลขานุการกรม 1 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง 
 ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย+างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร2 หรือสาขาวิชานิติศาสตร2 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานด�านวิชาการพัสดุ ภายใต�การกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต+างๆ ดังนี้ 

1. ด�านการปฏิบัติการ 
(1) รวบรวมและศึกษาข�อมูลในงานพัสดุ เพ่ือกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ  
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซ้ือจัดจ�างแบบต+างๆ เช+น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา 

วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให�เปSนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว+าด�วยการพัสดุ 
(3) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย2สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 

เพ่ือให�สามารถตรวจสอบวัสดุต+างๆ ได�โดยสะดวก 
(4) ซ+อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพ่ือให�มีสภาพท่ีพร�อมใช�งาน 
(5) จําหน+ายพัสดุเม่ือชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม+จําเปSนในการใช�งานทางราชการอีกต+อไป 

เพ่ือให�พัสดุเกิดประโยชน2ให�แก+ทางราชการได�มากท่ีสุด 
(6) ถ+ายทอดความรู�ด�านงานพัสดุแก+เจ�าหน�าท่ีระดับรองลงมา เช+น ให�คําแนะนําในการปฏิบัติงาน 

วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝ_กอบรม จัดทําคู+มือประจําสําหรับการฝ_กอบรมและวิธีใช�อุปกรณ2เครื่องมือ
ท่ีถูกต�อง เปSนต�น เพ่ือถ+ายทอดความรู�ท่ีเปSนประโยชน2ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข�อกําหนด 

2. ด�านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร+วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน+วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให�การดําเนินงานเปSนไปตามเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ด�านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร+วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน+วยงาน เพ่ือให�เกิดความร+วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
(2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก+บุคคลหรือหน+วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือสร�าง

ความเข�าใจหรือความร+วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
4. ด�านการบริการ... 
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4. ด�านการบริการ 
(1) ให�คําแนะนํา ตอบปHญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานพัสดุท่ีตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต�น

แก+หน+วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�ผู�ท่ีสนใจได�ทราบข�อมูลและความรู�ต+างๆ ท่ีเปSนประโยชน2 
(1) จัดเก็บข�อมูลเบื้องต�น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข�อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ

งานพัสดุ เพ่ือให�สอดคล�องและสนับสนุนภารกิจของหน+วยงานและใช�ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ2 มาตรการต+างๆ 

หลักสูตรและวิธีการสอบประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน.ง 
ทดสอบความรู�ด�านต+างๆ ดังนี้ โดยวิธีสอบข�อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด�วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส2 (Electronic Market: e-market) 

และด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 (Electronic Bidding: e-bidding) 
3. ระเบียบว+าด�วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
4. หลักการจําแนกประเภทรายจ+ายตามงบประมาณ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตําแหน+งท่ี 5... 
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ตําแหน.งท่ี 5  นักทรัพยากรบุคคล 

กลุ.มงาน  บริหารท่ัวไป 

อัตราค.าตอบแทน 18,000 บาท 

ตําแหน.งว.างครั้งแรก  จํานวน 2อัตรา ดังนี้ 

สังกัดหน.วยงาน จํานวน (อัตรา) 
1. สํานักโรคเอดส2 วัณโรค และโรคติดต+อทางเพศสัมพันธ2 1 
2. กองการเจ�าหน�าท่ี 1 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง 
 ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย+างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานด�านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต�การกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได�รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต+างๆ ดังนี้ 

1. ด�านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห2ข�อมูลท้ังในและต+างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดทํา

มาตรฐานหรือหลักเกณฑ2เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส+วนราชการ 
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห2ข�อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการดําเนินงานเก่ียวกับ

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห2ข�อมูล เพ่ือประกอบการกําหนดความต�องการและความจําเปSน

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก�าวหน�าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ+ายทอดความรู�
การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต+างประเทศ รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร2การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส+วนราชการและแผนการจัดสรรทุนการศึกษา
และการฝ_กอบรม 

(4) ศึกษา รวบรวมข�อมูลและวิเคราะห2งาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหน+งและการวางแผน
อัตรากําลังของส+วนราชการ 

(5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห2ข�อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ2การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการบริหารค+าตอบแทน 

(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข�อมูล ถ�อยคํา ข�อเท็จจริง เพ่ือประกอบการดําเนินการทางวินัย 
การรักษาวินัยและจรรยา 

(7) ศึกษา วิเคราะห2ข�อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ2คุณธรรม 
(8) ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต+งต้ังผู�มีความรู� ความสามารถ

ให�ดํารงตําแหน+ง 

2. ด�านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร+วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน+วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให�การดําเนินงานเปSนไปตามเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ด�านการ... 
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3. ด�านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร+วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน+วยงาน เพ่ือให�เกิดความ

ร+วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
(2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเกี่ยวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก+บุคคลหรือหน+วยงานที่เกี่ยวข�อง

เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร+วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 

4. ด�านการบริการ 
(1) ให�คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปHญหาเบื้องต�นแก+หน+วยงานราชการ เอกชน ข�าราชการ พนักงาน

หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร�างความเข�าใจ
และสนับสนุนงานตามภารกิจของหน+วยงาน 

(2) ให�บริการข�อมูล เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน+วยงานและใช�ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ2และมาตรการต+างๆ  

(3) ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส+งเสริมสภาพแวดล�อมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน.ง 
ทดสอบความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติ

ราชการโดยวิธีสอบข�อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตําแหน+งท่ี 6... 
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ตําแหน.งท่ี 6  นักวิชาการคอมพิวเตอร: 

กลุ.มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

อัตราค.าตอบแทน 19,500 บาท 

ตําแหน.งว.างครั้งแรก  จํานวน 1อัตรา สังกัดศูนย2สารสนเทศ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง 
 ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย+างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร2
หรือทางคอมพิวเตอร2ธุรกิจ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานด�านวิชาการคอมพิวเตอร2 ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต+างๆ ดังนี้ 

1. ด�านการปฏิบัติการ 
(1) ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร2ส+วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูประบบเครือข+าย

คอมพิวเตอร2และอุปกรณ2ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสนับสนุนให�งานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปได�อย+างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล�องกับความต�องการของหน+วยงาน 

(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก�ไขแฟ?มข�อมูล เพ่ือให�ข�อมูลท่ีได�ถูกต�องแม+นยําและทันสมัย 
(3) ทดสอบคุณสมบัติด�านเทคนิคของระบบ เพ่ือให�ระบบมีคุณสมบัติท่ีถูกต�อง ตรงตามความต�องการ

และสภาพการใช�งานของหน+วยงาน 
(4) เขียนชุดคําสั่งตามข�อกําหนดของระบบงานประยุกต2 และระบบข�อมูลท่ีได�วางแผนไว� เพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให�ดําเนินไปได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
(5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต�องของคําสั่ง แก�ไขข�อผิดพลาดของคําสั่งเพ่ือให�ระบบปฏิบัติการ

ทํางานได�อย+างถูกต�องแม+นยําและมีประสิทธิภาพ 
(6) ช+วยรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห2ความต�องการของระบบงานประยุกต2 และระบบข�อมูลของ

หน+วยงานท่ีไม+ซับซ�อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน+วยงานให�มีประสิทธิภาพ และตรงตาม
ความต�องการของหน+วยงาน 

(7) ช+วยรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห2 ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต2 เพ่ือให�ได�ระบบงาน
ประยุกต2ท่ีตรงตามคุณลักษณะและความต�องการของหน+วยงาน 

(8) รวบรวมข�อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร2และอุปกรณ2 
ระบบเครือข+าย ระบบงานประยุกต2และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดต้ังระบบ
เครื่อง เพ่ือให�ได�อุปกรณ2คอมพิวเตอร2ท่ีเปSนมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต�องการใช�ของหน+วยงาน 

(9) ช+วยตรวจสอบ สืบค�น และรวบรวมข�อมูลการใช�งานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข�าข+ายไม+เหมาะสม
ขัดต+อกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับท่ีกําหนด หรือไม+เปSนไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือความม่ันคงปลอดภัยของข�อมูล
หรือระบบ 

(10)  ช+วยตรวจสอบและรวบรวมข�อมูลเพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต เพ่ือให�การออกใบอนุญาต
เปSนไปตามหลักเกณฑ2ท่ีกําหนด 
 

2. ด�านการวางแผน... 
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2. ด�านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร+วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน+วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให�การดําเนินงานเปSนไปตามเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ด�านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร+วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน+วยงาน เพ่ือให�เกิดความร+วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
(2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก+บุคคลหรือหน+วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสร�าง

ความเข�าใจหรือความร+วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 

4. ด�านการบริการ 
(1) ช+วยจัดทําคู+มือระบบและคู+มือผู�ใช� เพื่อให�ผู�ใช�สามารถใช�งานคอมพิวเตอร2ได�ด�วยตนเอง

อย+างมีประสิทธิภาพ 
(2) ดําเนินการฝ_กอบรมหรือถ+ายทอดความรู� สนับสนุนการใช�ระบบงานท่ีพัฒนาแก+เจ�าหน�าท่ีผู�ใช�งาน 

เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจในด�านวิชาการคอมพิวเตอร2 
(3) ให�คําปรึกษาแนะนําแก+ผู�ใช�เม่ือมีปHญหาหรือข�อสงสัยในการใช�งานเครื่องคอมพิวเตอร2 เพ่ือให�

ผู�ใช�สามารถแก�ไขและใช�งานเครื่องคอมพิวเตอร2ได�อย+างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน.ง 
ทดสอบความรู�ด�านต+างๆ ดังนี้ โดยวิธีสอบข�อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. ความรู�เก่ียวกับระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
2. ความรู�เก่ียวกับการใช�ภาษาทางคอมพิวเตอร2เบื้องต�น PHP, HTML5, JAVA 

3. ความรู�เก่ียวกับการออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบฐานข�อมูล 
4. ความรู�เก่ียวกับด�าน Big data 
5. ความรู�เก่ียวกับด�านเหมืองข�อมูล (Data Mining) 
6. ความรู�เก่ียวกับการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร2ส+วนบุคคล 
7. ความรู�เก่ียวกับชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป 
8. ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร2 พ.ศ. 2560 
9. ความรู�เก่ียวกับนโยบายพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ Thailand 4.0 
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ตําแหน.งท่ี 7  เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี 

กลุ.มงาน  บริการ 

อัตราค.าตอบแทน 13,800 บาท 

ตําแหน.งว.างครั้งแรก  จํานวน 1อัตรา สังกัดสํานักโรคไม+ติดต+อ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง 
ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย+างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 

หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ปฏิบัติงานด�านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย+าง 

ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต+างๆ ดังนี้ 

1. ด�านการปฏิบัติการ 
(1) จัดทําและปฏิบัติงานด�านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต�น เพ่ือให�งานเปSนไปตามเป?าหมาย

ท่ีกําหนด 
(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช�ประกอบในการทํางบประมาณประจําปZ

ของหน+วยงาน 
(3) ตรวจสอบและดูความถูกต�องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพ่ือให�เกิดความถูกต�องในการปฏิบัติงาน 
(4) ประสานงานในระดับฝKายหรือกลุ+มกับหน+วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอ

ความช+วยเหลือและร+วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู�ความเชี่ยวชาญท่ีเปSนประโยชน2ต+อการทํางานของหน+วยงาน 

2. ด�านการบริการ 
(1) ให�คําแนะนํา ตอบปHญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี แก+เจ�าหน�าที่ระดับรองลงมา

หน+วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถ+ายทอดความรู� ความชํานาญแก+ผู�ท่ีสนใจ 
(2) ประสานงานในระดับกลุ+มกับหน+วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความช+วยเหลือ

และความร+วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู�ความเชี่ยวชาญท่ีเปSนประโยชน2ต+อการทํางาน
ของหน+วยงาน 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน.ง 
ทดสอบความรู�ด�านต+างๆ ดังนี้ โดยวิธีสอบข�อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. ความรู�เก่ียวกับหลักการบัญชีเบื้องต�น 
2. ความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับระบบบริหารการเงินการคลงัภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส2 (GFMIS: Government 

Fiscal Management information System) 
3. ระเบียบการเบิกจ+ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส+งคลัง พ.ศ. 2551 
4. หลักการจําแนกประเภทรายจ+ายตามงบประมาณ 
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ตําแหน.งท่ี 8  เจ�าพนักงานคอมพิวเตอร: 

กลุ.มงาน  เทคนิคท่ัวไป 

อัตราค.าตอบแทน 13,800 บาท 

ตําแหน.งว.างครั้งแรก  จํานวน 1อัตรา สังกัดสํานักวัณโรค 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง 
ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย+างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

ทางคอมพิวเตอร2 หรือทางคอมพิวเตอร2ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส2 หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร2 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ปฏิบัติงานด�านเครื่องคอมพิวเตอร2 ตามแนวทาง แบบอย+าง

ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต+างๆดังนี้ 

1. ด�านการปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ดูแล ติดต้ัง บํารุงรักษา ซ+อมแซม ตรวจสอบการทํางาน แก�ไขปHญหาการใช�งานของระบบ

เครื่องคอมพิวเตอร2และอุปกรณ2ต+อพ+วง ระบบเครือข+ายสื่อสาร รวมท้ังระบบสนับสนุนต+างๆ เพ่ือให�ระบบงานต+างๆ 
สามารถใช�งานได�อย+างต+อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

(2) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประมวลผลข�อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สํารอง 
กู�คืนข�อมูล เพ่ือสนับสนุนการใช�ประโยชน2ข�อมูล และป?องกันการสูญหายของข�อมูล 

(3) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข�อมูลทางสถิติของการใช�งาน เพ่ือการวางแผนบํารุงรักษา 

2. ด�านการบริการ 
(1) ให�คําแนะนํา ตอบปHญหา แก�ไขปHญหา ให�แก+ผู�ใช�งานและผู�รับบริการ ท้ังภายในและภายนอก

หน+วยงาน เพ่ือให�สามารถใช�งานได�อย+างถูกต�องและมีประสิทธิภาพ 
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู�และข�อมูลต+างๆ ท้ังภายในและภายนอกหน+วยงาน เพ่ือประกอบ 

การปฏิบัติงานได�อย+างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน.ง 
ทดสอบความรู�ด�านต+างๆ ดังนี้ โดยวิธีสอบข�อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 1. ความรู�เก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร2 
2. ความรู�เก่ียวกับระบบเครือข+ายคอมพิวเตอร2 
3. การแก�ไขปHญหาและบํารุงรักษาเครือข+ายคอมพิวเตอร2 
4. ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร2 พ.ศ. 2560 
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ตําแหน.งท่ี 9  นายช+างเทคนิค 

กลุ.มงาน  เทคนิคท่ัวไป 

อัตราค.าตอบแทน 13,800 บาท 

ตําแหน.งว.างครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา สังกัดสํานักงานเลขานุการกรม 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง 
ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย+างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ?า 

หรือสาขาวิชาไฟฟ?ากําลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส2หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
สาขาวิชาเทคนิคสถาปHตยกรรม หรือสาขาวิชาการก+อสร�าง หรือสาขาวิชาโยธา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ปฏิบัติงานด�านช+างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย+าง ข้ันตอน 

และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติในด�านต+างๆ ดังนี้  

1. ด�านการปฏิบัติการ  
 (1) ดูแล ควบคุม ตรวจซ+อมและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต2 เครื่องมือ 

อุปกรณ2ต+างๆ วัสดุและครุภัณฑ2อ่ืนๆ ในความรับผิดชอบ เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยและพร�อมในการใช�งาน 
(2) ซ+อม สร�าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดต้ัง เครื่องจักร เครื่องยนต2 เครื่องมือ

อุปกรณ2ต+างๆ รวมท้ังการทดลองใช�เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก+อสร�าง เพ่ือให�เปSนไปตามหลักวิชาและมาตรฐาน
งานช+าง และให�เกิดความปลอดภัย 

2. ด�านการบริการ  
(1) ให�คําปรึกษา แนะนํา จัดทําข�อมูล ถ+ายทอดความรู�ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด�านและทักษะท่ัวไป

ให�แก+บุคลากรภายในหน+วยงานท่ีรับผิดชอบ หน+วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพ่ือให�มีความรู� ความสามารถ
และมีทักษะเหมาะสมแก+การปฏิบัติงานในหน�าท่ี 

(2) ติดต+อประสานกับหน+วยงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การดําเนินงานเปSนไปอย+างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน.ง  
 ทดสอบความรู�ด�านต+างๆ(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้  

สอบข�อเขียน  
1. ความรู�เฉพาะด�านไฟฟ?ากําลัง เครื่องกลไฟฟ?า การติดต้ังระบบทําความเย็นและปรับอากาศ ระบบแสงสว+าง 
2. ความรู�เก่ียวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ+อมบํารุงระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องมือ 

อุปกรณ2ต+างๆ วัสดุและครุภัณฑ2อ่ืนๆ 
 สอบปฏิบัตเิปSนการทดสอบความรู�ความสามารถเก่ียวกับการเชื่อมต+อระบบภายในห�องประชุม และการต+อ
ระบบไฟฟ?าแสงสว+าง 
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ตําแหน.งท่ี 10  นายช+างโยธา 

กลุ.มงาน  เทคนิคท่ัวไป 

อัตราค.าตอบแทน 13,800 บาท 

ตําแหน.งว.างครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันบําราศนราดูร 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง 
ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย+างอื่นที่เทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา 

หรือสาขาวิชาการก+อสร�าง  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ปฏิบัติงานด�านช+างโยธา ตามแนวทาง แบบอย+าง ขั้นตอน

และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติในด�านต+างๆ ดังนี้  

1. ด�านการปฏิบัติการ  
(1)  สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก+อสร�าง บํารุงรักษา โครงการก+อสร�างต+างๆ เพ่ือให�ตรงตามหลัก

วิชาช+าง ความต�องการของหน+วยงาน และงบประมาณท่ีได�รับ 
(2) ตรวจสอบ แก�ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให�ตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให�การดําเนินงาน

เปSนไปอย+างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุท่ีใช�ตามหลักวิชาช+าง เพ่ือประมาณราคาก+อสร�าง 
(4)  ควบคุมงานก+อสร�าง งานปรับปรุง และซ+อมแซม หรือตรวจการจ�างตามท่ีได�รับมอบหมาย 

พร�อมรายงานความก�าวหน�าของงาน เพ่ือให�เปSนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
(5)  รวบรวมและจัดเก็บข�อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห2 วิจัยในงานด�านช+าง 

2. ด�านการบริการ  
(1)  ให�คําแนะนํา ตอบปHญหา และฝ_กอบรมเก่ียวกับงานโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก+ผู�ใต�บังคับบัญชา 

หรือเจ�าหน�าท่ีระดับรองลงมา หน+วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�ผู�ท่ีสนใจได�รับทราบข�อมูล 
ความรู�ต+างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก+การปฏิบัติงาน 

(2)  ประสานงานในระดับกลุ+ม กับหน+วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความช+วยเหลือ
และร+วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู�ความเชี่ยวชาญท่ีเปSนประโยชน2ต+อการทํางานของหน+วยงานและ
ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือประเมินความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน.ง  
 ทดสอบความรู�ด�านต+างๆ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)ดังนี้  

สอบข�อเขียน                                        
1. ความรู�เก่ียวกับการออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคา การปรับปรุงและซ+อมแซม 
2. ความรู�เก่ียวกับการบริหารงานก+อสร�าง การควบคุมงานก+อสร�าง การอํานวยความปลอดภัยในงานก+อสร�าง 
3. ความรู�พ้ืนฐานด�านกฎหมายและสัญญาก+อสร�าง การตรวจการจ�าง 

 สอบปฏิบัตเิปSนการทดสอบความรู�ความสามารถเก่ียวกับการใช�โปรแกรม AutoCAD 
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