ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 6/๒๕๕๖
................................
ด้ ว ย กรมควบคุ ม โรคมี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รเลื อ กสรรบุ คคลเพื่ อจ้ า งเป็ น พนั กงาน
ราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของสํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน
มงาน ตําแหน่ง ที่รับสมัคร
ตําแหน่งว่างครั้งแรกที่จะทําสัญญาจ้าง จํานวน 11 ตําแหน่ง ดังรายละเอียดตามเอกสาร
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 . คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บตํ
บ ตํา แหน่ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า 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 1 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

4.การรับสมัคร...

-๓4. การ
การรัรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารทั่วไป สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม อาคาร ๕ ชั้น ๖ ตึกกรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ในเวลา
ราชการทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตามข้อ 4.3
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
๒) สําเนาปริญญาบัตร และสํ
และ าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา ของสถานศึกษาใด
นั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็น
เกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ในกรณีที่ไม่
สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออก
ให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมา
ยื่นแทน
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตําแหน่งละ 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. การประกาศรายชื่อ...

-๔5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งประกาศกําหนด
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ที่กองการเจ้าหน้าที่
อาคาร ๓ ชั้ น ๔ กรมควบคุ ม โรค ถนนติ ว านนท์ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี ,
ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาคาร ๕ ชั้น ๖ อาคารกรมอนามัย ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรีและทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 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. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 กรมควบคุมโรคจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้า
คะแนนยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
8.2 กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ
8.1 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
9. การจัดทําสัญญา...

-๕9. การจัดทําสัญญาจ้างผู
งผูผ้ า่ นการเลือกสรร
9.1 การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับที่ของแต่ละตําแหน่ง
ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามข้อ 2.3 (1) โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
9.2 หากมีตําแหน่งพนักงานราชการทั่วไปของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมว่างลงอีก บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้สามารถใช้ได้ด้วย
9.3 หน่วยงานอื่นสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

เอกสารหมายเลข ๑
รายละเอียดเกีย่ วกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไป ของ กรมควบคุมโรค
ครัง้ ที่ 6/๒๕๕๖
หน่วยที่ ๑ ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม)
ม)
๑. ชือ่ ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
๒. กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่างทีจ่ ะ
สถานที่ปฏิบตั ริ าชการ
จ้างในครัง้ แรก
จํานวน 9 ตําแหน่ง
- สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี
จํานวน 7 ตําแหน่ง
- ศูนย์พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย
จังหวัดสมุทรปราการ
จํานวน ๑ ตําแหน่ง
- ศูนย์พัฒนาการวิชาการ อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม จ. ระยอง
จํานวน ๑ ตําแหน่ง

คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางใดทางหนึ่งดังนี้
- ทางอาชีวอนามัย
- ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ทางอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
3. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้อม
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
5. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

3. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สํารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่
ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกัน
โรคและ
ภัย สุข ภาพ และการฟื ้น ฟูส ุข ภาพ รวมทั ้ง การดูแ ลรัก ษาพยาบาล การจัด บริก าร
สุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและ
การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
(2) สรุปรายงาน...

-2(๒) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
ด้านสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(๓) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนํามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
(๔) ร่ ว มพั ฒ นาเนื้ อ หา องค์ ค วามรู้ คุ ณ ภาพมาตรฐานเกี่ ย วกั บ งานด้ า น
สาธารณสุ ข และระบบบริ การสุ ขภาพ โดยบู ร ณาการแบบองค์ ร วมว่ า ด้ ว ยการคุ้ มครองและส่ งเสริ มภู มิ
ปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทําคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุข
ศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(๕) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรค
และภัย สุข ภาพ การเฝ้า ระวัง โรค รัก ษาเบื ้อ งต้น และติด ตามฟื ้น ฟูส ุข ภาพในชุม ชน ดูแ ลบํ า รุง รัก ษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๖) ช่ วยจั ดทํ าฐานข้ อมูลเบื้องต้ นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุ ข เช่ น ข้อมู ลของ
ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครั ฐและเอกชน องค์ กรภาคี เครื อข่าย เพื่ อนํ ามาใช้ ในการวิ เคราะห์ ในการ
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(๗) ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตาม
ผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟู
สุขภาพ เพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี
(๘) ร่ ว มประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มการทํ า งาน ประเมิ น สถานประกอบการ สถานบริ ก าร
สาธารณะ สถานที่ สาธารณะทางด้ านอนามั ยสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อการป้ องกั นควบคุ มโรคและภั ยสุ ขภาพอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
(๙) ช่ วยปฏิ บั ติ งานส่ งเสริ ม ควบคุ ม กํ ากั บมาตรฐาน การบั งคั บใช้ กฎหมายเกี่ ยวกั บ
การแพทย์ และสาธารณสุ ข และกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อการคุ้ มครองผู้ บริ โภคด้ านบริ การและผลิ ตภั ณฑ์
สุขภาพ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(๒) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ...

-3๔. ด้านการบริการ
(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนําไปใช้
งานอยู่เ สมอ รวมทั้งสนับ สนุน งานอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้องกับ การให้บ ริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น
(๒) สนั บ สนุ น การถ่ า ยทอดความรู้ ท างวิ ช าการหรื อ เทคโนโลยี แก่ บุ ค คลภายใน
หน่วยงาน เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
(๓) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ใน
รูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข
(๔) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากร
ที่มีความชํานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) นิ เ ทศงานด้ า นสาธารณสุ ข ให้ แ ก่ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู่ บ้ า น เพื่ อ ให้
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. หลักสูตรการสอบข้
รการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100
คะแนน ให้เวลาทําตอบ 3 ชั่วโมง)
1. ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัย สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2. ความรู้ความสามารถด้านการประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุการณ์เพื่อนําเสนอ

หน่วยที่ ๒...

-๔หน่วยที่ ๒ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ด้านวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม)
ม)
๑. ชือ่ ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒. กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่างทีจ่ ะ
จ้างในครัง้ แรก
จํานวน 2 ตําแหน่ง

สถานที่ปฏิบตั ริ าชการ
- ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ
และพิษวิทยา จังหวัดนนทบุรี
จํานวน ๒ ตําแหน่ง

คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ในสาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางใดทางหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑) ทางชีววิทยา
๒) ทางจุลชีววิทยา
๓) ทางชีวเคมี

๓. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี
พื้นฐาน โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และ
เป็นข้อมู ลในการป้องกั น วินิ จฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของโรค การ
ประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการ
พิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
(๒) ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์
หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวน
โรค เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
(๓) ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา
ประเมิ น คุ ณภาพการตรวจวิเ คราะห์ และรั บ รองความสามารถห้ องปฏิ บั ติ การตามมาตรฐานสากล เพื่ อ
สนับสนุน คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน

๓. ด้านการวางแผน...

-๕๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน
(๒) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๓) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี
ความชํานาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) นิเทศงาน
4. หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านชีวเคมี ชีวรังสี และการ
ใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาทําตอบ 3 ชั่วโมง)

