
 

 

 

 

ประกาศ 

เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน:งผู=ประสานงาน ศูนย?ประสานงานเครือข:ายสุขภาพหน่ึงเดียว 

(Coordinator of Coordinating Unit for One Health)  

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

 ด$วยศูนย*ประสานงานเครือข6ายสุขภาพหน่ึงเดียว (Coordinating Unit for One Health) เปPนศูนย*กลาง

การดำเนินงานท่ีเก่ียวข$องกับการกำหนดทิศทาง นโยบาย และประสานความร6วมมือกับหน6วยงานท่ีเก่ียวข$อง กับ

ภาคคน สัตว* สัตว*ป\า และส่ิงแวดล$อม ในด$านการดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ̀าระวัง ป̀องกัน รักษา และควบคุม

โรคติดต6ออุบัติใหม6-อุบัติซ้ำ รวมท้ังโรคติดต6อท่ีเกิดจากสัตว*สู6คน ภายใต$แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว ท้ังภายในประเทศ

และระหว6างประเทศ ส6งเสริมและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข$องกับการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร*เตรียมความพร$อม  

ป̀องกัน และแก$ไขปjญหาโรคติดต6ออุบัติใหม6แห6งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) มีความประสงค*จะรับสมัครบุคลากรเพ่ือ

สอบคัดเลือกเปPนผู$ประสานงาน ศูนย*ประสานงานเครือข6ายสุขภาพหน่ึงเดียว (Coordinator of Coordinating Unit 

for One Health) 

 ตำแหน: ง ผู=ประสานงาน ศูนย?ประสานงานเครือข: ายสุขภาพหน่ึงเดียว (Coordinator of 

Coordinating Unit for One Health) จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 18,000 – 23,000 บาท ข้ึนกับ

ประสบการณ*) ระยะเวลาการจ$างปฏิบัติงานต้ังแต6วันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

คุณสมบัติท่ัวไป 

1) เปPนผู$ท่ีสามารถปฏิบัติงานให$กับศูนย*ประสานงานฯ ได$เต็มเวลา 

2) เปPนผู$ท่ีมีคุณสมบัติ และไม6มีลักษณะต$องห$าม ดังต6อไปน้ี 

2.1 มีสัญชาติไทย 

2.2 มีอายุไม6ต่ำกว6าย่ีสิบห$าป|บริบูรณ* และไม6เกินห$าสิบป|บริบูรณ*นับถึงวันป}ดรับสมัครคัดเลือก 

2.3 เปPนผู$มีความรู$ความสามารถ และมีประสบการณ*เหมาะสมกับกิจกรรมของศูนย*ประสานงานฯ 

2.4 ไม6เปPนบุคคลล$มละลาย คนไร$ความสารถ หรือเสมือนคนไร$ความสามารถ 

  2.5 ไม6เคยได$รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให$จำคุก เว$นแต6เปPนโทษสำหรับความผิดท่ีได$

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  2.6 กรณีผู$สมัครเปPนข$าราชการ ซ่ึงมีตำแหน6งเงินเดือนประจำ ผู$ดำรงตำแหน6งทางการเมือง 

พนักงานส6วนท$องถ่ิน สมาชิกสภาท$องถ่ิน ผู$บริหารท$องถ่ิน พนักงานหรือลูกจ$างประจำของกรมควบคุมโรค หากได$รับ

การแต6งต้ังจากคณะทำงานศูนย*ประสานงานเครือข6ายสุขภาพหน่ึงเดียว (Coordinating Unit for One Health)  

โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ̀าระวัง ป̀องกัน รักษา และควบคุมโรค ภายใต$แนวคิดสุขภาพ 

หน่ึงเดียว ให$เข$าดำรงตำแหน6งผู$ประสานงานศูนย*ประสานงานเครือข6ายสุขภาพหน่ึงเดียว (Coordinator of 



 

Coordinating Unit for One Health) ผู$น้ันต$องลาออกจากตำแหน6งเดิมก6อนปฏิบัติหน$าท่ีภายใน 30 วัน นับแต6

วันท่ีได$รับการแต6งต้ัง หากมิได$รับอนุมัติให$ลาออกจากสังกัดเดิมภายในเวลาเดิมท่ีกำหนด ให$ถือว6าผู$น้ันมิเคยเปPนผู$

ได$รับการแต6งต้ังเปPน ผู$ประสานงานศูนย*ประสานงานเครือข6ายสุขภาพหน่ึงเดียว (Coordinator of Coordinating 

Unit for One Health) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน:ง 

 1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 2) มีความสามารถในการประสานงาน และการบริหารจัดการ และสามารถนำนโยบายท่ีได$รับมอบหมายจาก

คณะทำงานศูนย*ประสานงานเครือข6ายสุขภาพหน่ึงเดียว (Coordinating Unit for One Health) หรือมติจาก

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ̀าระวัง ป̀องกัน รักษา และควบคุมโรค ภายใต$แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว ไปปฏิบัติให$

เกิดผลสำเร็จ มีแนวคิดในการสร$างและพัฒนาองค*กร และมีวิสัยทัศน*ในการพัฒนาศูนย*ประสานงานฯ 

 3) หากเปPนผู$มีความรู$ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ*เก่ียวกับภาคคน สัตว* สัตว*ป\า และส่ิงแวดล$อม 

ในด$านการดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ̀าระวัง ป̀องกัน รักษา และควบคุมโรค จะได$รับการพิจารณาเปPนพิเศษ 

 4) มีความซ่ือสัตย*สุจริต 

 5) มีความรู$ ความสามารถในการใช$ภาษาอังกฤษในระดับปานกลางถึงดี  

 6) มีความรู$และประสบการณ* ในการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลางถึงดี 

หน=าท่ีและความรับผิดชอบ 

1) ประสานงานกิจกรรมของศูนย*ประสานงานฯ ให$เปPนไปตามวัตถุประสงค* และอำนาจหน$าท่ีของศูนย*

ประสานงานฯ และตามนโยบาย ข$อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะทำงานศูนย*ประสานงานเครือข6ายสุขภาพหน่ึง

เดียว (Coordinating Unit for One Health) 

2) รับผิดชอบในการจัดการ และดำเนินงานของศูนย*ประสานงานฯ ตามท่ีคณะทำงานศูนย*ประสานงาน

เครือข6ายสุขภาพหน่ึงเดียว (Coordinating Unit for One Health) กำหนด 

3) จัดทำระเบียบท่ีทำให$เกิดความคล6องตัวในการปฏิบัติงาน โดยไม6ขัดหรือแย$งกับข$อบังคับท่ีคณะทำงาน

ศูนย*ประสานงานเครือข6ายสุขภาพหน่ึงเดียว (Coordinating Unit for One Health) กำหนด 

4) บริหารแผนการดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร และทรัพย*สินของศูนย*ประสานงานฯ ตามท่ีคณะทำงาน

ศูนย*ประสานงานเครือข6ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) มอบหมาย และมติของ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ̀าระวัง ป̀องกัน รักษา และควบคุมโรค ภายใต$แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว 

5) ติดต6อสัมพันธ*และประสานความร6วมมือระหว6างบุคคล และองค*กร ภายในประเทศ ต6างประเทศ และ

ระหว6างประเทศ ท้ังกับผู$ท่ีอยู6ในวงการและผู$ท่ีอยู6นอกวงการภาคคน สัตว* สัตว*ป\า และส่ิงแวดล$อม ในด$านการดำเนินงาน

พัฒนาระบบเฝ̀าระวัง ป̀องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต6ออุบัติใหม6-อุบัติซ้ำ รวมท้ังโรคติดต6อท่ีเกิดจากสัตว*สู6คน 

ภายใต$แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว ตามท่ีคณะทำงานศูนย*ประสานงานเครือข6ายสุขภาพหน่ึงเดียว (Coordinating Unit 

for One Health) มอบหมายและตามนโยบาย ข$อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ̀าระวัง 

ป̀องกัน รักษา และควบคุมโรค ภายใต$แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว 



 

เง่ือนไขการจ=าง 

1) ผู$ประสานงานศูนย*ประสานงานเครือข6ายสุขภาพหน่ึงเดียว (Coordinator of Coordinating Unit for One 

Health) มีวาระการดำรงตำแหน6งตามสัญญาจ$าง (ต้ังแต6วันเร่ิมจ$างวันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563)  

2) มีระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน 

3) พิจารณาต6อสัญญา ทุก 1 ป| 

4)  มีการประเมินผลงานตามแผนงานประจำป|ตามหลักเกณฑ*ท่ีคณะทำงานศูนย*ประสานงานเครือข6าย

สุขภาพหน่ึงเดียว (Coordinating Unit for One Health) กำหนด ผู$ท่ีไม6ผ6านการประเมินท่ีกำหนดไว$จะถูกยกเลิก

สัญญาจ$าง 

การสมัคร/หลักฐานการสมัคร 

1) ใบสมัคร จำนวน  1 ชุด 

2) รูปถ6ายหน$าตรง ไม6สวมหมวก ขนาด 1 หรือ 2 น้ิว จำนวน 2 รูป (ถ6ายไว$ไม6เกิน 6 เดือน) 

3) หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ*ในการทำงาน (Resume) จำนวน 1 ชุด 

4) ผลงาน/โครงการสำคัญ ในความรับผิดชอบ หรือประสบการณ* และความสำเร็จท่ีภาคภูมิใจในอดีตท่ี

เปPนประโยชน*ต6อการบริหารงาน จำนวน 1 ชุด 

5) สำเนาเอกสารต6อไปน้ี จำนวน 1 ชุด  

 

 

 

6) กำหนดรับและย่ืนใบสมัคร 

  ผู$สนใจสามารถติดต6อสอบถาม และขอรับข$อมูลเพ่ิมเติมท่ีศูนย*ประสานงานเครือข6ายสุขภาพหน่ึงเดียว 

สำนักโรคติดต6อท่ัวไป กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท* 02 590 3179  

7) ผู$สนใจสามารถย่ืนใบสมัครพร$อมหลักฐานได$ท่ี ไปรษณีย*อิเล็กทรอนิกส* thai.cuoh@gmail.com 

ภายในวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. กรณีท่ีส:งหลักฐานเกินระยะเวลาท่ีกำหนดจะไม:ได=รับการพิจารณา 

8) กรณีจำนวนผู$สมัครเพ่ือรับการคัดเลือกเพ่ือดำรงตำแหน6งผู$ประสานงานศูนย*ประสานงานเครือข6าย

สุขภาพหน่ึงเดียว (Coordinator of Coordinating Unit for One Health) มีจำนวนน$อยราย ศูนย*ประสานงานฯ 

สำนักโรคติดต6อท่ัวไป อาจขยายเวลาการรับสมัครได$ 

10)  การพิจารณาคัดเลือกของสำนักโรคติดต6อท่ัวไป ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู$ท่ีมี

คุณสมบัติครบถ$วน เหมาะสม หากเห็นว6าไม6มีผู$เหมาะสม กรมควบคุมโรค อาจยกเลิกการรับสมัครคร้ังน้ี และจัดให$มีการ

ดำเนินการสรรหาใหม6ได$ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

o วุฒิการศึกษา o ทะเบียนบ$าน o บัตรประชาชน 

o ทะเบียนสมรส o ใบรับรองการปฏิบัติงาน o อ่ืนๆ ถ$ามี 


