
 

 

 
ประกาศส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ครั้งที่  1 /2560 

********************************** 
 

ด้วย  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  มีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรร
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัด
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง ที่รับสมัครอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

1.1  ต าแหน่งว่างครั้งแรกท่ีจะท าสัญญาจ้าง  จ านวน  4  ต าแหน่ง ดังรายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้  ดังนี้ 

1.1.1  ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน  3  ต าแหน่ง 
1.1.2  ชื่อต าแหน่ง  นิติกร   จ านวน  1  ต าแหน่ง  

1.2  รายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทน 
1.2.1  รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง  
1.2.2  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และ

อาจต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี 
1.2.3  ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิเป็นที่ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

คือวุฒิปริญญาตรี  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  เดือนละ   18,000  บาท 
1.2.4  สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานราชการ เรื่อง สิทธิ

ประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554   

2. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัคร 
2.๑  คุณสมบัติทั่วไป   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

๑)  มีสัญชาติไทย 
๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้  ไร้ความสามารถหรือ                         

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
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๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 
๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด     

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศ        
ณ วันที่ 20 ภุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) 

7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

8)  ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓  คือ 
(8.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(8.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(8.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(8.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(8.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง

ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย 

ส าหรับพระภิกษุ หรือสามาเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้ารับการเลือกสรร 
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่าบริหารที่ นว 89/2501  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17  มีนาคม 2538 

การจ้างบุคคลผู้โทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการต้อง
ก าหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจ
ของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ตาม ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 20 ภุมภาพันธ์            
พ.ศ.2560 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้(เอกสาร
หมายเลข 1) 

3.  การรับสมัคร 

3.1 วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   ที่งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มบริหารทั่วไป  ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา  เลขที่ 168  ถนนสงขลา-นาทวี อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่                
24 – 30 พฤษภาคม 2560  ในเวลาราชการ  
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3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่

เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป   
๒)  ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ( Transcript of Records)    

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก  
ผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร  จ านวนอย่างละ ๑  ฉบับ 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น จะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์  โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  ในกรณีที่ไม่สามารถน า
หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ      
๔)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีท่ีชื่อ-

นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)   

ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน 200 บาท 

3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร      
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็น     

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้เรียบร้อยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสร ร ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้  เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
12 จังหวัดสงขลา จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

4. การประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
พร้อมทั้งประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560               
ที่ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 168 ถนนสงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง  อ าเภอเมือง     
จังหวัดสงขลา  และทางเว็บไซต์ http://odpc12.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ               
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน

และการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อนแล้วจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
(๑) การสอบข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ให้

เวลาท าค าตอบ 3 ชั่วโมง ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
ผู้สมัครในต าแหน่งใด หน่วยใด ต้องเข้าสอบวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งใน

หน่วยนั้น ๆ ดังรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  ของแต่ละ
ต าแหน่งตามเอกสารหมายเลข ๑ 

(๒) การสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผู้ที่จะ
ถือว่าผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

การสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใด  เพ่ิมเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ   เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์ ทัศนคติ  
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น   รวมถึง สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

ผู้สมัครในต าแหน่งใด หน่วยใด ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง
ในหน่วยนั้น ๆ ในวัน เวลา และสถานที ่ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลาจะประกาศให้ทราบ
ต่อไป 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 60 
6.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่  2  จะต้องเป็นผู้ได้คะแนน  ในการ

ประเมิน ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

6.3 การจัดจ้างเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
ประเมิน ครั้งที่ 1  และครั้งที่  2  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมิน ครั้งที่  2  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่  
2  ยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ที่รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   

7. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ ผ่านการ
เลือกสรร  ณ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 จังหวัดสงขลา เว็บไซต์ http://odpc12.ddc.moph.go.th 
และกองการเจ้าหน้าที ่กรมควบคุมโรค เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน 

 

http://odpc12.ddc.moph.go.th/
http://www.ddc.moph.go.th/
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ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
8.1  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามล าดับที่ของแต่ละ ต าแหน่ง               

ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามต าแหน่งนั้น  โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด 

8.2 หากมีต าแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  12 จังหวัด
สงขลา ว่างลงอีก บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้สามารถใช้ได้ด้วย 

8.3 หน่วยงานอื่นสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการก าหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่     15    พฤษภาคม   พ.ศ.2560 

                                                   

                                                     
                           (นายสุวิช   ธรรมปาโล) 

                                          ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา 
                                                   ปฏิบัติราชการแทน  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารหมายเลข  1 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา   
หน่วยที่  1    ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  

 

1. ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
2. กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

 

สถานที่ปฏิบัติราชการในการจ้างครั้งแรก คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุข  ต าแหน่งเลขท่ี  986 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ 
ปฏิบัติราชการประจ ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย(งานอุบัติเหตุ) อย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน 
นักวิชาการสาธารณสุข  ต าแหน่งเลขท่ี  987 ระดับเดียวกันในสาขาวิชา 
ปฏิบัติราชการประจ ากลุ่มป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง(งานโรคในเขตเมือง) สาธารณสุขศาสตร์หรือ 
นักวิชาการสาธารณสุข  ต าแหน่งเลขท่ี  987 พยาบาลศาสตร์ 
ปฏิบัติราชการประจ ากลุ่มพัฒนาวิชาการ (งานโรคเอดส์และโรคติดต่อ  
ทางเพศสัมพันธ์)  

 
3. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับ มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  ส ารวจ   รวบรวม   ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่

ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อม  พัฒนากลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อ
ช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี 

(2)  สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวม ข้อมูลทางวิชาการด้าน
สาธารณสุขเสนอผู้บังคับบัญชา  เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

(3)  ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์  และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

(4)  ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้าน การสาธารณสุขและ
ระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเก่ียวกับงานด้าน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้  สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
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(5)  ปฏิบัติการ ในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ  การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งาน  เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

(6)  ช่วยจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้าน สาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย    
กลุ่มเสี่ยง คลากรทางด้านบริหารสุขภาพ ประชาชน สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
สถานประกอบการทั้งภาพรัฐและภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

(7)  ให้บริการคัดกรอง  ตรวจวินิจฉัย  สอบสวน สืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วยผู้สัมผัส เพ่ือการเฝ้า
ระวัง ควบคุมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชน            
มีสุขภาพที่ด ี

(8) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ 
สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

(9) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ 
และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2.  ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  

4. ด้านการบริการ 
(1) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การน าไปใช้งานอยู่

เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข  เพ่ือให้การบริการดังกล่าวเป็นไป
อย่างราบรื่น 

(2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน  เพ่ือเป็น
ความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

(3) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสาร สื่อเผยแพร่ในรูปแบบ  
ต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข 

(4) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5)  นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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4.  หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(100 คะแนน)  
     ให้เวลาท าตอบ 3 ชั่วโมง) 

ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1)  ความรู้ด้านหลักระบาดวิทยา    (40 คะแนน) 
2)  ความรู้ด้านการสาธารณสุขการป้องกันควบคุมโรค  (40 คะแนน)  
3)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร    (20 คะแนน) 
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หน่วยที่  2   ต าแหน่งนิติกร  
 

1. ชื่อต าแหน่ง  นิติกร 
2. กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
 

สถานที่ปฏิบัติราชการในการจ้างครั้งแรก คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 นิติกร  ต าแหน่งเลขที่  988 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน 
ปฏิบัติราชการประจ ากลุ่มงานพัฒนาภาคีเครือข่าย ระดับเดียวกันสาขานิติศาสตร์ 
  
 
3. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  ด้านการปฏิบัติการ 

(1)  เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเก่ียวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา 

(2)  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์และอ านวยความสะดวกในการท างาน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่าย 

(3)  ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการด าเนินการ
เรื่องใด ๆ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวงถึงการด าเนินการใด ๆ ตาม
กฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับบริหารราชการ และการด าเนินคดีของหน่วยงานเพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง   รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ยาสูบ 

(4)  พิจารณาติดตามเรื่องร้องเรียน และตอบข้อหารือต่างๆ ของผู้ประกอบการพนักงานเจ้าหน้าที่
และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  

(5)  ปฏิบัติการตรวจจับ ด าเนินคดี และบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 
เมื่อพบการละเมิด 

2.  ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  และร่วมจัดท าแผนการด าเนินงาน เฝ้าระวัง
การละเมิดและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  
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3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด         

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 

ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อ
กฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึง
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการด าเนินงานของบุคคลและหน่วยงานดังกล่าว 

 

4.  หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(100 คะแนน)  
     ให้เวลาท าตอบ 3 ชั่วโมง) 

ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1)  พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551   
2)  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.2535 
3)  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.2535    
4)  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535  
5)  พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์  พ.ศ.2551  
6)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร 
     

 
 
 
 


