ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 3/2556
................................
ด้วย กรมควบคุมโรคจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
12 จังหวัดสงขลา ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งว่างครั้งแรกและสถานที
แรกและสถานที่ปฏิบัติงาน
ตํา แหน่ งว่า งครั้ งแรกที่ จ ะทํา สั ญ ญาจ้า ง จํ า นวน 4 อั ต รา ดังรายละเอี ย ดตามเอกสาร
หมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
2. รายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทน
2.1 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ลักษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ของแต่ ล ะตํา แหน่ ง ดั งรายละเอี ย ดตาม
เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
๒.๒ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และ
อาจต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี
๒.๓ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
(๑) ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ ดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เดือนละ 18,000 บาท
(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕4

3. คุณสมบัติทั่วไป...

-๒3. คุณ สมบั ติทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ข องผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้า รั บ การ
เลือกสรร
3.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ มีกายทุ พพลภาพจนไม่สามารถปฏิบั ติหน้า ที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ
(8.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(8.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(8.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(8.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(8.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และจะต้ อ งนํ าใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ งออกให้ ไม่ เ กิ น ๑ เดื อน และแสดงว่ าไม่ เ ป็ น โรคที่
ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณร ทางราชการไม่ รั บ สมั ค รและไม่ อ าจเข้ า รั บ การ
เลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๓๘
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การรัรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กลุ่มบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 เลขที่ 168
ถนนสงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 ธันวาคม 2556 ในเวลาราชการ
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตามข้อ 4.3
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
2) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร แล้วแต่กรณี และสํ
และ าเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาหรื อ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด นั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ 19
ธันวาคม 2556 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 200 บาท
4.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้นและผู้สมัครเข้ารับการ
เลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครให้เรียบร้อยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้ เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และกรมควบคุมโรคจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
5. การประกาศ...

-๔5. การประกาศรายชื่ อ ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การเลื อกสรร และการประกาศกํ า หนดวั น เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งประกาศกําหนด
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบี ยบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 6 มกราคม 2557 ที่กองการเจ้าหน้า ที่
อาคาร ๓ ชั้ น ๔ กรมควบคุ ม โรค ถนนติ ว านนท์ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี และทางเว็ บ ไซต์
http://www.ddc.moph.go.th/ และ http://dpc12.ddc.moph.go.th/ หัว ข้อ “การประกาศรายชื่ อ
ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ให้มีการสอบ 2 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง โดยให้ผู้สมัครเข้าสอบภาคที่ 1 ก่อน เมื่อสอบผ่านภาคที่ 1 โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 60 แล้ว จึงมีสิทธิเข้าสอบภาคที่ 2
6.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จะทดสอบความรู้ความสามารถโดย
วิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ให้เวลาทําคําตอบ 3 ชั่วโมง และผู้ที่จะถือว่าสอบผ่านจะต้องได้
คะแนนในภาคนี้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ดังรายละเอียดหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งของแต่ละหน่วย ตามเอกสารหมายเลข 1
6.2 ภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง จะประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง โดย
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้า
สอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใด เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบั ติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อน
ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น
รวมถึง สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน และผู้ที่จะถือว่าสอบผ่าน
ในภาคนี้ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
7. เกณฑ์การตั
การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 กรมควบคุมโรคจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้า
คะแนนยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
8.2 กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ
8 . 1 ณ ก อ ง ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่ ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค แ ล ะ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ www.ddc.moph.go.th แ ล ะ
http://dpc12.ddc.moph.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี
9. การจัดทํา...

-๕9. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
9.1 การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับที่ของแต่ละตําแหน่ง
ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามข้อ 2.2.3 (1) โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
9.2 หากมีตําแหน่งพนักงานราชการทั่วไปของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
จังหวัดสงขลาว่างลงอีก บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้สามารถใช้ได้ด้วย
9.3 หน่วยงานอื่นสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2556

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดเกีย่ วกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไป ของกรมควบคุมโรค
ครัง้ ที3/25556
่3/25556
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)
สงขลา)
1. ชือ่ ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
2. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่างทีจ่ ะจ้าง
สถานที่ปฏิบตั ริ าชการ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ในครัง้ แรก
1 ตําแหน่ง
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชา
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สาธารณสุขศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง
จังหวัดสงขลา
ดังต่อไปนี้
จํานวน 1 ตําแหน่ง
(1) ทางอาชีวอนามัย
(2) ทางอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
(3) ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
(4) ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย

3. หลักสูตรการสอบภาค
รการสอบภาคความรู
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ให้เวลาทําตอบ 3 ชั่วโมง)
๑. ความรู้เกี่ยวกับงานระบาดวิทยา การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (60 คะแนน)
๒. ความรู้ความสามารถด้านการประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุการณ์ เพื่อนําเสนอเฉพาะด้าน
(40 คะแนน)

-2หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
(ด่านป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)
สงขลา)
1. ชือ่ ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
2. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่างทีจ่ ะจ้าง
ในครัง้ แรก
2 ตําแหน่ง

สถานที่ปฏิบตั ริ าชการ

คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง

1. ด่านป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชา
ระหว่างประเทศบ้านประกอบ
สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชา
อ.นาทวี จ.สงขลา
พยาบาลศาสตร์
จํานวน 1 ตําแหน่ง
2. ด่านป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศบูเก๊ะตา
อ.แว้ง จ.นราธิวาส
จํานวน 1 ตําแหน่ง

3. หลักสูตรการสอบภาค
รการสอบภาคความรู
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ให้เวลาทําตอบ 3 ชั่วโมง)
๑. ความรู้เกี่ยวกับงานระบาดวิทยา การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (60 คะแนน)
๒. ความรู้ความสามารถด้านการประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุการณ์ เพื่อนําเสนอเฉพาะด้าน
(40 คะแนน)
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หน่วยที่ 3 ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)
สงขลา)
1. ชือ่ ตําแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
2. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่างทีจ่ ะจ้าง
ในครัง้ แรก
1 ตําแหน่ง

สถานที่ปฏิบตั ริ าชการในการจ้าง
ครัง้ แรก
- กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
12 จังหวัดสงขลา
จํานวน 1 ตําแหน่ง

คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทาง
ใดทางหนึ่งดังนี้
- ทางวารสารศาสตร์
- ทางสื่อสารมวลชน
- ทางการประชาสัมพันธ์
- ทางการกระจายเสียง
2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางใดทางหนึ่งดังนี้
- ทางสุขศึกษา
- ทางสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์

3. หลักสูตรการสอบภาค
รการสอบภาคความรู
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ให้เวลาทําตอบ 3 ชั่วโมง)
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (60 คะแนน)
๒. ความรู้ความสามารถด้านการประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุการณ์ เพื่อนําเสนอเฉพาะด้าน
(40 คะแนน)

เอกสารหมายเลข 2
รายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไป ของกรมควบคุมโรค ครัง้ ที่ 3/2556
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)
สงขลา)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึ กษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย สํ า รวจ รวบรวม ข้ อมู ล ทางวิ ช าการเบื้ องต้ น ที่ ไม่ ซับ ซ้ อน
เกี่ยวกับงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
2. สรุ ป รายงานเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งาน/การรวบรวมข้ อมู ล ทางวิ ช าการด้ า นสาธารณสุ ขเสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
3. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
นํามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม และจัดทําคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
5. ปฏิบัติการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาด้านโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
6. ช่วยจัดทําฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย สอบสวน สืบสวนโรค เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน โรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
8. ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ช่วยปฏิบั ติงานส่งเสริ ม ควบคุ ม กํ ากับ มาตรฐาน การบังคั บใช้ กฎหมายเกี่ย วกับโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวางแผน...
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ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการ วางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนําไปใช้งานอยู่เสมอ
2. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อเป็น
ความรู้และให้สามารถดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
3. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทํา เอกสาร ตํารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4.ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ชํานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยที่ 2...

-3–
หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ
าการสาธารณสุข
(ด่านป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)
สงขลา)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อที่เกิดขึ้น และระบาดในต่างประเทศไม่ให้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศ
และโรคติดต่อภายในประเทศไม่ให้แพร่ออกไป นอกประเทศโดยใช้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (Internationa
Health Regulation)2005 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2533 พรบ.ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบที่กําหนด
ในการปฏิบัติงาน เน้นการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาการตรวจหาลดปริมาณ และขจัดแหล่งแพร่เชื้อ การเฝ้า
ระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยปฏิบัติงาน ดังนี้
ด้านการปฏิบตั ิการ
1. ศึ กษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย สํ า รวจ รวบรวม ข้ อมู ล ทางวิ ช าการเบื้ องต้ น ที่ ไม่ ซับ ซ้ อน
เกี่ยวกับงานด้านการประเมินข้อมูลประชากรการเดินทางเข้าออกด้านสุขภาพ ข้อมูลการเฝ้าระวังผู้เดินทาง
จากเขตติดโรคหรือพื้นที่เสี่ยง ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศและโรคติดต่อชายแดน และ
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
2. สรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุขเสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
3. ติ ด ตามผลการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และวิ จั ย งานด้ า นการประเมิ น ข้ อ มู ล ประชากรการเดิ น
ทางเข้า ออกด้า นสุขภาพ ข้อมูล การเฝ้ า ระวังผู้เ ดิ นทางจากเขตติ ดโรคหรื อพื้ นที่ เ สี่ย ง ข้อมู ลการเฝ้า ระวั ง
โรคติดต่อระหว่างประเทศและโรคติดต่อชายแดน และแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เพื่อนํามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านการประเมินข้อมูลประชากร
การเดินทางเข้าออกด้านสุขภาพ ข้อมูลการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากเขตติดโรคหรือพื้นที่เสี่ยง ข้อมูลการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศและโรคติดต่อชายแดน และแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และจัดทําคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกัน
ตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
5. โรคไข้เหลือง ตรวจสอบเอกสารใบรับรองการได้รับวัคซีนไข้เหลืองจากผู้เดินทางที่มาจากเขตติด
โรค
6. การเฝ้าระวังกาฬโรค มี การตรวจหาร่องรอยหนูในบริเ วณท่ าขนส่ งระหว่างประเทศ พาหนะ
เดินทางระหว่างประเทศ
7. การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ดําเนินการสํารวจลูกน้ํายุงลายแหล่งเพาะพันธุ์
8. การเฝ้าระวังโรคติดต่อที่เกิดระบาดจากประเทศต่าง ๆ เช่นโรคอหิวาตกโรค โรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง(Sars)โรคนิปาห์ไวรัส โรค Hand Foot Mouth Disease) โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่
(H1N12009) ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่(H1N12009)
9. ตรวจสอบการสุขาภิบาลยานพาหนะ ท่าขนส่งระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ(International Health Regulation)2005
10. ตรวจสอบ...

-410. ตรวจสอบ กํา หนดมาตรการเกี่ยวกับยานพาหนะผู้ เดิน ทางท่า ขนส่ งมาตรการเกี่ย วกับ การ
ควบคุมแมลงพาหะ และสัตว์นําโรค
11. การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ ได้แก่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง ไข้
กาฬหลังแอ่น ไข้หวัดใหญ่อหิวาตกโรค แก่ผู้เดินทางระหว่างประเทศ การให้บริการวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น และ
ไข้หวัดใหญ่ แก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาราเบียและออกใบรับรองการฉีดวัคซีนแก่ผู้ได้รับการฉีด
วัคซีน
12. การให้บริการปฐมพยาบาลบริเวณด่านฯ และผู้เดินทางระหว่างประเทศ
13. การให้ข้อมูลข่าวสารสุขศึกษาประชาสัมพันธ์แก่ผู้เดินทางระหว่างประเทศผู้เดินทางไปแสวงบุญ
14. การตรวจสุขภาพแก่คนไทยที่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศ
15. การควบคุมโรคติดต่อในแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
16. การควบคุมโรคติดต่อในแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
17. ประสานการเฝ้าระวังโรคติดต่อชายแดน โรคติดต่อที่เป็นปัญหาใหม่ โรคติดต่อที่กลับซ้ํา
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานการควบคุม
18. อบรม ประชุมถ่ายทอดอดความรู้ ให้ความรู้แก่ผู้มาดูงาน แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19. พัฒนา และติดตามระบบข้อมูลข่าวสารโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยใช้ระบบ IT
20. พัฒนาวิชาการเป็นด่านฯต้นแบบในการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน นิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการควบคุมโรคติดต่อต่อระหว่างประเทศ
21. ระบบรายงานตามระบบรายงานการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
22. ศึกษาวิจัย
23. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการ วางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ...

-5ด้านการบริการ
1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนําไปใช้งานอยู่เสมอ
2. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อเป็น
ความรู้และให้สามารถดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
3. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทํา เอกสาร ตํารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4.ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ชํานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยที่ 3...

-6หน่วยที่ 3 ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)
สงขลา)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบตั ิการ
1. ศึ ก ษา และเสนอแนะความคิ ด เห็ น ในการกํ า หนดนโยบาย แผนยุ ทธศาสตร์ ในการเผยแพร่
ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงานด้านเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
2. ศึกษา ค้นคว้ารวบรวบข้อมูลทางวิชาการและการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบในการ
จัดทําแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน
3. ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้ประกอบ
ในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และโครงการเกี่ยวกับการดําเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
4. สํารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิ ดเห็ น เพื่อใช้ในการกํา หนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และ
โครงการเกี่ยวกับการดําเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
5 .เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่
ต่าง ๆ เช่น เว๊บไซต์ เฟสบุ๊ค จดหมายข่าว ฯลฯ
6. จัดทําสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ
7. ดําเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และการประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจ และข่าวสารผลงานของ
หน่วยงานผ่านสื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
8. กํ า กั บ ดู แ ลการเผยแพร่ กิ จ กรรม ข่ า วสาร ความรู้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย
9. ร่วมดําเนินการประเมินผล การดําเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10. จัดทําระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานด้านการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร
ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11. สร้างเว็บไซต์พร้อมอัพเดทข้อมูลข่าวสารและดูแลปรับปรุงเว็บไซด์
ด้านการวางแผน...

-7ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการ วางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
1. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
2. ให้ คํา ปรึ กษาแนะนํ า ความรู้ เ บื้ องต้ น แก่ บุ คคลผู้ ที่ส นในทั่ ว ไป เพื่ อเป็ น ประโยชน์ และสร้ า ง
ความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป

