
 

 
 
 
 
 

ประกาศกรมควบคุมโรค 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

ครั้งท่ี  3/๒๕๕7 
................................ 

 

  ด้วย  กรมควบคุมโรคมีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน
ราชการท่ัวไป  ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดขอนแก่น 
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ 
กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

๑๑๑๑.... ชื่อชื่อชื่อชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง กลุ่มงาน ตําแหน่ง กลุ่มงาน ตําแหน่ง กลุ่มงาน ตําแหน่ง ที่รับสมัครที่รับสมัครที่รับสมัครที่รับสมัคร    
ชื่อตําแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2222.  .  .  .  รายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทนรายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทนรายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทนรายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทน    

2222....1 1 1 1 รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน

การ ทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การ กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1.  ด้านการปฏิบัติการ  
(1) ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป 

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ืออํานวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความ
รับผิดชอบดําเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้ถูกต้องแม่นยํามาก
ท่ีสุด 

(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติท่ีถูกต้องตรง
ตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ 

(4) เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลท่ีได้
วางแผนไว้แล้ว เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างราบรื่น 

(5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่งเพ่ือให้
ระบบปฏิบัติการ ทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 
(6) ช่วยรวบรวม... 
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(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานท่ีไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากท่ีสุด 

(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพ่ือให้
ได้ระบบงานประยุกต์ท่ีตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การ
ติดต้ังระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังหน่วยงานและตรงตามความ
ต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน 

2.  ด้านการวางแผน  
วางแผนการทํางานของตนเอง ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ 

โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด     
3.  ด้านการประสานงาน  

(1) ประสานงานทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว้ 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.  ด้านการบริการ 
(1) ช่วยจัดทําคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้

งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 
(2) ดําเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานท่ีพัฒนาแก่

เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนําระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

๒๒๒๒....๒ ๒ ๒ ๒ ระยะเวลาการจา้งระยะเวลาการจา้งระยะเวลาการจา้งระยะเวลาการจา้ง  ต้ังแต่วันท่ีทําสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2559  และ
อาจต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน  4  ปี 

2.32.32.32.3  สถานสถานสถานสถานทีป่ฏบิตัิงานและจาํนวนตาํแหน่งวา่ทีป่ฏบิตัิงานและจาํนวนตาํแหน่งวา่ทีป่ฏบิตัิงานและจาํนวนตาํแหน่งวา่ทีป่ฏบิตัิงานและจาํนวนตาํแหน่งวา่งงงงครัง้แรกครัง้แรกครัง้แรกครัง้แรก     ปฏิบัติราชการประจําสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคท่ี ๖ จังหวัดขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จํานวน ๑ ตําแหน่ง 

๒๒๒๒....4444 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์    

(๑) ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง  คือวุฒิปริญญาตรี    กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เดือนละ  19,500  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 
ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมายเหตุ  ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 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 

 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี กลุ่มบริหารท่ัวไป อาคาร ๒ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๖ จังหวัดขอนแก่น    เลขท่ี ๑๘๑/๓๗ ถนนศรีจันทร์ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ต้ังแต่วันท่ี 24 – 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในเวลาราชการท้ังนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ
สมัครตามข้อ 4.3 

4.2  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว 

โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป   
๒)  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  ๒๕๕๗    ในกรณีท่ีไม่
สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออก
ให้  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ี ท่ีได้รับอนุมัติ ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมา
ยื่นแทน 

๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ      
๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 

(กรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)   

ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย 

4.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 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. การประกาศรายชื่อ... 
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5555. . . . การประกาศรายชื่อผู้การประกาศรายชื่อผู้การประกาศรายชื่อผู้การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกาํหนดวนั เวลา สถานที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกาํหนดวนั เวลา สถานที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกาํหนดวนั เวลา สถานที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกาํหนดวนั เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ    

กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมท้ังประกาศกําหนด
วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันท่ี 14 มีนาคม ๒๕๕๗  ท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี อาคาร 
๓ ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๖ จังหวัด
ขอนแ ก่น     เ ลข ท่ี  ๑๘๑/๓๗  ถนนศรี จั นทร์  อํ า เภอ เ มื อ ง  จั งหวั ดขอนแ ก่น  และทา ง เ ว็ บ ไซ ต์ 
http://www.ddc.moph.go.th/http://www.ddc.moph.go.th/http://www.ddc.moph.go.th/http://www.ddc.moph.go.th/    หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบ”  

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 1 ชั่วโมง 30 นาที และผู้ท่ีจะถือว่าสอบ
ผ่านจะต้องได้คะแนนในภาคนี้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ซ่ึงจะเป็นการทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑) ความรู้ความสามารถท่ัวไปด้านข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ความรู้เก่ียวกับการวางระบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
3) การดูแลระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 

 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 

 

7777.... เกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสิน    
ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ 60 

8. 8. 8. 8. การขึ้การขึ้การขึ้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร    
    8.1  กรมควบคุมโรคจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลําดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวม

สูงลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้า
คะแนนยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 

 8.2  กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้ข้ึนบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ 
8.1 ณ กองการเจ้าหน้าท่ี กรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  2  ปี นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

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

ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามข้อ 2.4 (1) โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

9.2  หากมีตําแหน่งพนักงานราชการท่ัวไปของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัด
ขอนแก่น ว่างลงอีก บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้สามารถใช้ได้ด้วย 

9.3  หน่วยงานอ่ืนสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕7 

 


