ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 22 / 2557
ด้วย กรมควบคุมโรคมีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตํ า แหน่ ง นิ ติ ก ร และตํ า แหน่ ง นั ก กี ฏ วิ ท ยา ของสํ า นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 12 จั ง หวั ด สงขลา
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลื อ กสรรพนั ก งานราชการ และแบบสั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวั น ที่
๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงานและ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะงานและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของกลุ่ ม งาน และการจั ด กรอบอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานราชการ
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตําแหน่งว่างครั้งแรกที่จะทําสัญญาจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้
๑.๑.1 ตําแหน่งนิติกร
จํานวน 1 อัตรา
1.1.2 ตําแหน่งนักกีฏวิทยา
จํานวน 1 อัตรา
1.2 รายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทน
1.2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ดังรายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
1.๒.๒ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี
1.๒.๓ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
(๑) ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ ดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เดือนละ 18,000 บาท
(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕4
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย...
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(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้ารับการเลือกสรรเพื่อ
จ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
2.๒ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค
พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ
(๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)
๓. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่ ง านการเจ้ า หน้ า ที่ กลุ่ ม บริ ห ารทั่ ว ไป สํ า นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 12 จั ง หวั ด สงขลา เลขที่ 168
ถนนสงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 075 - 366075 ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2557
ในเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตามข้อ 3.3
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิว้
โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
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-32) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใด นั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็น
เกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ในกรณีที่ไม่
สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตําแหน่งละ 200 บาท
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้เ รีย บร้อ ยภายในวัน ที่ ยื่ น ใบสมั ค ร ในกรณีที่มีค วามผิด พลาดอัน เกิด จากผู้ ส มัค รไม่ ว่า ด้ ว ยเหตุ ใ ดๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และกรมควบคุมโรคจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๔. การประกาศรายชื่อ ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กสรร และการประกาศกํ า หนดวั น เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งประกาศกําหนด
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่กองการเจ้าหน้าที่
อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
จั ง หวั ด สงขลา เลขที่ 168 ถ.สงขลา – นาทวี ต.เขารู ป ช้ า ง อ.เมื อ ง จ.สงขลา และทางเว็ บ ไซต์
http://www.ddc.moph.go.th/ และ http://dpc12.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัคร
สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยการสอบ
ข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อนแล้วจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
(๑) การสอบข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน ให้เวลาทําคําตอบ 3 ชั่วโมง ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ผู้สมัครในตําแหน่งใด...
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ตําแหน่งในหน่วยนั้น ๆ ดังรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ของแต่ละตําแหน่งตามเอกสารหมายเลข ๑
(๒) การสอบสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํา แหน่ ง คะแนนเต็ ม ๑๐๐
คะแนน ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
การสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้
อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึง สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
ผู้สมัครในตําแหน่งใด หน่วยใด ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งในหน่วยนั้น ๆ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กรมควบคุมโรคจะประกาศให้ทราบต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบข้อเขียน
และการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
6.2 ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนน
ในการสอบข้อเขียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
6.3 การจัดจ้างเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
การสอบข้อเขียน และการสอบสัม ภาษณ์ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการสอบสัมภาษณ์
ยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ที่รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
๗. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมควบคุ ม โรคจะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรตามลํ า ดั บ คะแนนสอบตาม
ข้ อ 6.3 ณ กองการเจ้ า หน้ า ที่ กรมควบคุ ม โรค และที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จัง หวัด สงขลา
เลขที่ 168 ถ.สงขลา – นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา และทางเว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th
และhttp://dpc12.ddc.moph.go.th/ โดยบัญชี รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลื อกสรรครบ
กําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
8. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
8.1 การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับที่ของแต่ละตําแหน่ง
ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
8.2 หากมีตําแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
จังหวัดสงขลา ว่างลงอีกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้สามารถใช้ได้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2557

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง และหลักสูตรการสอบ
ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไป ของกรมควบคุมโรค
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนิตกิ ร
1. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่าย
(3) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการ
เรื่องใด ๆ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวงถึงการดําเนินการใด ๆ ตาม
กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงานเพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
(4) พิจารณาติดตามเรื่องร้องเรียน และตอบข้อหารือต่างๆ ของผู้ประกอบการพนักงานเจ้าหน้าที่
และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
(5) ปฏิบัติการตรวจจับ ดําเนินคดี และบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
เมื่อพบการละเมิด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด และร่วมจัดทําแผนการดําเนินงาน
เฝ้าระวังการละเมิดและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ...

-24. ด้านการบริการ
ให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ข้อกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้
ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานของบุคคลและหน่วยงานดังกล่าว
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชานิติศาสตร์
3.หลักสูตรการสอบข้อเขียน
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ให้เวลาทําคําตอบ 3 ชั่วโมง
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
1. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
3. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
5. พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
.

-3หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนักกีฏวิทยา
1. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฏวิทยา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานด้านการควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง ดังนี้
(1) การเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา เช่น จําแนกชนิดแมลงพาหะนําโรค ได้แก่ ยุงก้นปล่อง ยุงลาย
ริ้นฝอยทราย แมลงวัน และแมลงอื่น ๆ ทีเ่ ป็นพาหะนําโรค เก็บ ทําตัวอย่างชนิดของแมลงที่เป็นพาหะนําโรค
แต่ละพื้นที่ลงระบบรายงานศึกษากีฏวิทยา )
(2) งานสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรค ดําเนินการเฝ้าระวังพื้นที่เกิดโรคพื้นที่แพร่เชื้อ
และพื้นที่เสียงต่อการเกิดโรคทางด้านกีฏวิทยา ป้องกันควบคุมโรคและให้ความรู้
(3) งานเฝ้าระวังความต้านทานสารเคมีในยุงพาหะ ทดสอบความไวของยุงและลูกน้ําต่อสารเคมี
ประเมินประสิทธิภาพความไวของยุงพาหะต่อสารเคมี
(4) ศึกษา ทดลอง และวิจัยทางด้านกีฏวิทยา
(5) งานห้องเลี้ยงแมลงพาหะนําโรค (ปฏิบัติงานห้องเลี้ยงแมลง เลี้ยงเพิ่มปริมาณและทดลอง
ยุงพาหะนําโรคในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
(6) งานบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแมลงพาหะนําโรคและโรคติดต่อนําโดย
แมลงและส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรค
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ โครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น แก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางด้านกีฏวิทยา เพื่อใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผผู้ ลิต ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง
(2) ให้คําปรึกษา แนะนํา จัดทําสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกีฏวิทยา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
(3) ให้คําปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง...

-42. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางกีฏวิทยา
หรือทางการจัดการศัตรูพืช
3. หลักสูตรการสอบข้อเขียน
ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านกีฏวิทยา โรคติดต่อนําโดยแมลงและระบาดวิทยาเบื้องต้น
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ให้เวลาทําคําตอบ 3 ชั่วโมง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

