
 

 
 
 
 
 

ประกาศกรมควบคุมโรค 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

ครั้งท่ี 4/2557 

................................ 

  ด้วย  กรมควบคุมโรคจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ
ท่ัวไป ในตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ  และตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท) ของสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

๑๑๑๑.... ตําแหน่ตําแหน่ตําแหน่ตําแหน่งว่างครั้งแรกและสถานที่ปฏิบัติงานงว่างครั้งแรกและสถานที่ปฏิบัติงานงว่างครั้งแรกและสถานที่ปฏิบัติงานงว่างครั้งแรกและสถานที่ปฏิบัติงาน    

ตําแหน่งว่างครั้งแรกท่ีจะทําสัญญาจ้าง จํานวน 4  อัตรา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้  

2222.  .  .  .  รายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทนรายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทนรายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทนรายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทน    
2.1 รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ดังรายละเอียดตาม

เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้ 
๒.๒ ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ีทําสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2559  และ

อาจต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน  4  ปี 
๒.๓ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

(๑) ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารหมายเลข  ๑ ดังนี้ 
 - วุฒิปริญญาตรี  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป เดือนละ  18,000 บาท 
 - วุฒิปริญญาโท  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป เดือนละ  ๑๙,๖๘๐ บาท 

(2) สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๕4  

 

 

3. คุณสมบัติท่ัวไป... 
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3333.... คุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรรเลือกสรรเลือกสรรเลือกสรร    

3.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือ           

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน

พรรคการเมือง 
(๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะ 

กระทําความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓  คือ 

(8.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(8.2) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(8.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(8.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(8.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข  ๑) 
หมายเหตุ  ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ

ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ี
ต้องห้ามตาม กฎ  ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓  มายื่นด้วย 

สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้ารับการ
เลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  ท้ังนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารท่ี  
นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี  ๑๗  
มีนาคม  ๒๕๓๘ 

      
   
 

4. การรับสมัคร... 
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4444.  .  .  .  การการการการรับรับรับรับสมัครสมัครสมัครสมัคร    
4.1  วัน  เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

 ให้ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   
ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี กลุ่มบริหารท่ัวไป  อาคาร ๑  ชั้น ๒  สาํนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๘ จังหวัดนครสวรรค์ 
เลขท่ี 516/66 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตําบลนครสวรรค์ตก จังหวัดนครสวรรค์ ต้ังแต่วันท่ี  24  -  28  
กุมภาพันธ์  2557  ในเวลาราชการ  ท้ังนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตามข้อ 4.3 

4.2  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว 

โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป   
2)  สําเนาปริญญาบัตร และและและและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 

Records) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร  จํานวนอย่างละ ๑  ฉบับ 

ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใด 
นั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็น
เกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  2557    ในกรณีท่ี     
ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
ออกให้  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ี ท่ีได้รับอนุมัติ ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร
มายื่นแทน 

3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ      
4)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 

(กรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)   

ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย 

4.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหน่งละ 200 บาท  

4.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร      
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้เรียบร้อยภายในวันท่ียื่นใบสมัคร  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้  เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และกรมควบคุมโรคจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

 
 

5. การประกาศ... 
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5555.... การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา 
สถานสถานสถานสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ    

กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมท้ังประกาศกําหนด
วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันท่ี  18  มีนาคม  2557 ท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี 
อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 
จั งหวัดนครสวรรค์  ถนนพหลโยธิน ตําบลนครสวรรค์ตก จั งหวัดนครสวรรค์  และทางเว็บไซ ต์ 
http://www.ddc.moph.go.th/     หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และ
ระเบียบเก่ียวกับการสอบ” 

6666.... หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    
ให้มีการสอบ 2 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง และภาคความ

เหมาะสมกับตําแหน่ง โดยให้ผู้สมัครเข้าสอบภาคท่ี 1 ก่อน เม่ือสอบผ่านภาคท่ี 1 โดยได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ 60 แล้ว จึงมีสิทธิเข้าสอบภาคท่ี 2  

6.1 ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง จะทดสอบความรู้ความสามารถโดย
วิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ให้เวลาทําคําตอบ 2 ชั่วโมง และผู้ท่ีจะถือว่าสอบผ่านจะต้องได้
คะแนนในภาคนี้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ดังรายละเอียดหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ตําแหน่งของแต่ละหน่วย ตามเอกสารหมายเลข 1  

6.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดย
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้า
สอบ และจากการสัมภาษณ์ ท้ังนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใด  เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ   
เช่น  ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน  รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น  
รวมถึง สมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจําเป็นของตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน และผู้ท่ีจะถือว่าสอบผ่าน
ในภาคนี้ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 

7.  7.  7.  7.  เกณฑก์ารตดัสนิเกณฑก์ารตดัสนิเกณฑก์ารตดัสนิเกณฑก์ารตดัสนิ    
                        ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 60 

8. 8. 8. 8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร    
    8.1  กรมควบคุมโรคจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลําดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวม

สูงลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้า
คะแนนยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 

 8.2  กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้ข้ึนบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ8.1 
ณ กองการเจ้าหน้าท่ี กรมควบคุมโรค สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ และทางเว็บไซต์ 
www.ddc.moph.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  2  
ปี  นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

9. การจัดทํา... 
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9999. . . .     การจดัทําสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลือกสรรการจดัทําสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลือกสรรการจดัทําสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลือกสรรการจดัทําสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลือกสรร    
9.1  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับท่ีของแต่ละตําแหน่ง 

ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามข้อ 2.2.3 (1) โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

9.2  หากมีตําแหน่งพนักงานราชการท่ัวไปของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัด
นครสวรรค์ ว่างลงอีก บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้สามารถใช้ได้ด้วย 

9.3  หน่วยงานอ่ืนสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด 

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี   18  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2557 

 



 

เอกสารหมายเลข  เอกสารหมายเลข  เอกสารหมายเลข  เอกสารหมายเลข  ๑๑๑๑    
    

รายละเอยีดเกีย่วกบัการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทัว่ไป ของรายละเอยีดเกีย่วกบัการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทัว่ไป ของรายละเอยีดเกีย่วกบัการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทัว่ไป ของรายละเอยีดเกีย่วกบัการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทัว่ไป ของ    กรมควบคมุโรค  กรมควบคมุโรค  กรมควบคมุโรค  กรมควบคมุโรค      
ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่4444////๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕7777    

    
หนว่ยที ่ หนว่ยที ่ หนว่ยที ่ หนว่ยที ่ ๑๑๑๑  ตาํแหนง่  ตาํแหนง่  ตาํแหนง่  ตาํแหนง่นักวชิาการพสัด ุ นักวชิาการพสัด ุ นักวชิาการพสัด ุ นักวชิาการพสัด ุ     ((((สาํนักสาํนักสาํนักสาํนักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่งานป้องกนัควบคุมโรคที ่งานป้องกนัควบคุมโรคที ่งานป้องกนัควบคุมโรคที ่8888 จังหวดั จังหวดั จังหวดั จังหวดันครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์))))    

    
๑๑๑๑. . . .     ชือ่ตําแหน่งชือ่ตําแหน่งชือ่ตําแหน่งชือ่ตําแหน่ง    นักวิชาการพัสดุ 

๒๒๒๒.  .  .  .  กลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงานกลุ่มงาน    บริหารท่ัวไป 

 
จาํนวนตาํแหนง่วา่งทีจ่ะจาํนวนตาํแหนง่วา่งทีจ่ะจาํนวนตาํแหนง่วา่งทีจ่ะจาํนวนตาํแหนง่วา่งทีจ่ะ

จา้งในครัง้แรกจา้งในครัง้แรกจา้งในครัง้แรกจา้งในครัง้แรก    
สถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการ    คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่    

จํานวน  1  ตําแหน่ง 
 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8  
จังหวัดนครสวรรค์  ถนนพหลโยธิน 
ตําบลนครสวรรค์ตก จังหวัดนครสวรรค์     

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางใด
ทางหนึ่งดังนี้ 

- ทางการตลาด 
- ทางการเงินการธนาคาร 
- ทางการบัญชี 
- ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 

 
3.  3.  3.  3.  ลกัษณะงานทีป่ฏบิัติลกัษณะงานทีป่ฏบิัติลกัษณะงานทีป่ฏบิัติลกัษณะงานทีป่ฏบิัติ    

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดย
มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  

 (1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ  
 (2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวด

ราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ  
 (3) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพ่ือให้

สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก  
 (4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพ่ือให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน  

(5) จําหน่าย... 
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 (5) จําหน่ายพัสดุเม่ือชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการ อีกต่อไป 

เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด  
 (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน 

วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือท่ี
ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด  

2. ด้านการบริการ  
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  

3. ด้านการประสานงาน  
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  

4. ด้านการบริการ  
 (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานพัสดุท่ีตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบ้ืองต้น

แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์  

 (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ท่ีเก่ียวกับ
งานพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

4444.  .  .  .  หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง    
    ทดสอบความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ให้เวลาทําตอบ 2 ชั่วโมง)  

1. ความรู้เก่ียวกับงานด้านพัสดุ 
2. ความรู้เก่ียวกับงานสารบรรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี ๒... 
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หนว่ยที ่ หนว่ยที ่ หนว่ยที ่ หนว่ยที ่ 2  2  2  2  ตาํแหนง่นักวชิาการสาธารณสขุ ปรญิญาโท ตาํแหนง่นักวชิาการสาธารณสขุ ปรญิญาโท ตาํแหนง่นักวชิาการสาธารณสขุ ปรญิญาโท ตาํแหนง่นักวชิาการสาธารณสขุ ปรญิญาโท     
((((สํานกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่สํานกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่สํานกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่สํานกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่8 8 8 8 จังหวดันครสวรรค์จังหวดันครสวรรค์จังหวดันครสวรรค์จังหวดันครสวรรค์))))    

    
1111. . . . ชือ่ตําแหน่งชือ่ตําแหน่งชือ่ตําแหน่งชือ่ตําแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุข 
2222.... กลุ่มงาน กลุ่มงาน กลุ่มงาน กลุ่มงาน    บริหารท่ัวไป 
 
 

จาํนวนตาํแหนง่วา่งทีจ่ะจา้งจาํนวนตาํแหนง่วา่งทีจ่ะจา้งจาํนวนตาํแหนง่วา่งทีจ่ะจา้งจาํนวนตาํแหนง่วา่งทีจ่ะจา้ง    
ในครัง้แรกในครัง้แรกในครัง้แรกในครัง้แรก    

สถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการ    คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่    

จํานวน 3 ตําแหน่ง 
 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 
จังหวัดนครสวรรค์   
ถนนพหลโยธิน  
ตําบลนครสวรรค์ตก  
จังหวัดนครสวรรค์     

ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ทางใดทางหนึ่งดังนี้ 

- ทางระบาดวิทยา 
- ทางวิทยาการระบาด 
- ทางโรคติดเชื้อและ

วิทยาการระบาด 
- วิทยาการระบาดทาง

การแพทย์ 
2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาลอนามัยชุมชน 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา 
4. สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

 

๓๓๓๓.  .  .  .  ลกัษณะงานทีป่ฏบิัติลกัษณะงานทีป่ฏบิัติลกัษณะงานทีป่ฏบิัติลกัษณะงานทีป่ฏบิัติ    
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานกีฏวิทยา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย   
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ... 
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1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สํารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบ้ืองต้นท่ีไม่ซับซ้อน เก่ียวกับ

งานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมท้ัง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การ
สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือช่วยในการ
เสริมสร้างระบบการสาธารณสุขท่ีดี 

 (2) สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

 (3) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

 (4) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เก่ียวกับงานด้าน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทําคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

 (5) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
การเฝ้าระวังโรค รักษาเบ้ืองต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ท่ี
พร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

(6) ช่วยจัดทําฐานข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ สถาน
ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
  (7) ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบ้ืองต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วยผู้สัมผัส เพ่ือ
การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือให้ประชาชน มี
สุขภาพท่ีดี 
  (8) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะสถานท่ี
สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (9) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการแพทย์และ
สาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

         2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

         3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว้ 
(2) ชี้แจง... 
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(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

         4. ด้านการบริการ 
 (1) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนําไปใช้งานอยู่เสมอ 
รวมท้ังสนับสนุนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการดังกล่าวเป็นไปอย่าง
ราบรื่น 
 (2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็น
ความรู้และให้สามารถดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 (3) ให้บริการทางวิชาการ เชน่ การจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบ ต่าง ๆ 
เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข 
 (4) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
4444.  .  .  .  หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง        
    ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ให้เวลาทําตอบ 2 ชั่วโมง)  

๑. ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ   
๒. ความรู้เก่ียวกับงานระบาดวิทยา 
๓. ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์  สังเคราะห์เหตุการณ์ เพ่ือนําเสนอเฉพาะด้าน  

 


