
 

 
 
 
 

ประกาศกรมควบคุมโรค 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

ครั้งท่ี  9 /2557 
................................ 
 

  ด้วย   กรมควบคุมโรคมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ
ท่ัวไปในตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.2552  ลงวันท่ี 11 กันยายน  
2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1111.... ชื่อตาํแหนง่ กลุม่งาน และรายละเอยีดการจา้งงาน ชื่อตาํแหนง่ กลุม่งาน และรายละเอยีดการจา้งงาน ชื่อตาํแหนง่ กลุม่งาน และรายละเอยีดการจา้งงาน ชื่อตาํแหนง่ กลุม่งาน และรายละเอยีดการจา้งงาน     
    ชื่อตาํแหนง่ชื่อตาํแหนง่ชื่อตาํแหนง่ชื่อตาํแหนง่  นักวิชาการพัสดุ    

กลุม่งานกลุม่งานกลุม่งานกลุม่งาน  บริหารท่ัวไป 

ลักษณะงานทีจ่ะปฏบิตัิลักษณะงานทีจ่ะปฏบิตัิลักษณะงานทีจ่ะปฏบิตัิลักษณะงานทีจ่ะปฏบิตัิ        ปฏบัิติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
ทางวิชาการในการ ทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ  
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา 

ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
(3) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก  
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน  
(5) จําหน่ายพัสดุเม่ือชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการอีก 

ต่อไป เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด  
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการ 

ปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้ 
อุปกรณ์เครื่องมือท่ีถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
และข้อกําหนด  

 

2. ด้านการวางแผน... 
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2. ด้านการวางแผน  

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ 
โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  

3. ด้านการประสานงาน  

(1) ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว้  

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี 
เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  

4. ด้านการบริการ  

(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานพัสดุท่ีตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ
เบ้ืองต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้  
ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์  

สถานสถานสถานสถานที่ปฏบิตังิานและจาํนวนตําแหนง่ว่าที่ปฏบิตังิานและจาํนวนตําแหนง่ว่าที่ปฏบิตังิานและจาํนวนตําแหนง่ว่าที่ปฏบิตังิานและจาํนวนตําแหนง่ว่างงงงครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรก     ปฏิบัติราชการประจําสํานักงานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 8  ชั้น 1 กรมควบคุมโรค อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าตอบแทน        ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
วุฒิปริญญาตรี    กลุ่มงานบริหารท่ัวไป เดือนละ  18,000  บาท 

สทิธปิระโยชน์สทิธปิระโยชน์สทิธปิระโยชน์สทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ อืน่ ๆ อืน่ ๆ อืน่ ๆ         ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕4     

ระยะเวลาการจา้งระยะเวลาการจา้งระยะเวลาการจา้งระยะเวลาการจา้ง  ต้ังแต่เดือนท่ีทําสัญญาจ้าง  ถึงเดือนกันยายน 2559 และอาจต่อสัญญา
จ้างได้อีกคราวละไม่เกิน  4  ปี 

2222.... คุณสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่ของผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รับการเลอืกสรรคุณสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่ของผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รับการเลอืกสรรคุณสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่ของผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รับการเลอืกสรรคุณสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่ของผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รับการเลอืกสรร    
2.1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

1)  มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถ

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ 

เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะ 

กระทําความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ  ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม กฎ  ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓  มายื่นด้วย 

สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้ารับ
การเลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  ท้ังนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหารท่ี    นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันท่ี  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 

2.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค 
พ.ศ. ๒๕๕๓  คือ 

 (๑)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 (๒)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 

  (๓)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (๔)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (๕)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

2.3  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี 

3333.... การรบัสมคัร      การรบัสมคัร      การรบัสมคัร      การรบัสมคัร          

3.1 วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
 ให้ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ี
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าท่ี อาคาร 3  ชั้น 4  กรมควบคุมโรค ต้ังแต่วันท่ี 24 – 28  
มีนาคม 2557 ในเวลาราชการ  

3.2  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน  200  บาท 

3.3  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  โดยถ่าย

ไม่เกิน  1  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป 
 2) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  และและและและ

สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  (Transcript  of  Records)  ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรง
ตามประกาศรับสมัคร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับ
สมัคร  จํานวนอย่างละ ๑  ฉบับ 

 
 

ท้ังนี้... 
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 ท้ังนี้  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใด 
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร  คือ ภายในวันที่ ภายในวันที่ ภายในวันที่ ภายในวันที่ 28282828    
มีนาคมมีนาคมมีนาคมมีนาคม 2557 2557 2557 2557    

 3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ   
 4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 

(กรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น  จํานวน  1  ฉบับ 
 

ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และ  
ลงชื่อกํากับไว้ด้วย 

3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร  
อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น  และกรมควบคุมโรค จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 
 

4444.  .  .  .      การประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิการประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิการประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิการประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะ  ารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะ  ารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะ  ารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะ  
และกาํหนดวนั  เวลา  และกาํหนดวนั  เวลา  และกาํหนดวนั  เวลา  และกาํหนดวนั  เวลา  สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่ในการประเมนิในการประเมนิในการประเมนิในการประเมนิ    

    กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน    ในวันท่ี 3 เมษายน  2557  ณ  
กองการเจ้าหน้าท่ี  กรมควบคุมโรค  และทางเว็บไซต์  www.ddc.moph.go.th 

 

5555.... หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะด้วยวิธีการ

ประเมิน  ดังนี้ 
 5.1  การประเมินครั้งท่ี  1  ประเมินสมรรถนะเฉพาะตําแหน่ง  เป็นการทดสอบ

ความรู้เก่ียวกับการบริหารงานด้านพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยวิธีสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) ให้เวลาทําตอบ 2 ชั่วโมง 

5.2 การประเมินครั้งท่ี  2  เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์  เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางานจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ท้ังนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใด 
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี ความสามารถประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ
พลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น รวมถึง สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเป็นของ
ตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ท้ังนี้...   
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ทั้งนี้  ทั้งนี้  ทั้งนี้  ทั้งนี้  กรมควบคุมโรคจะดําเนิกรมควบคุมโรคจะดําเนิกรมควบคุมโรคจะดําเนิกรมควบคุมโรคจะดําเนินการประเมินครั้งที่  นการประเมินครั้งที่  นการประเมินครั้งที่  นการประเมินครั้งที่  1  1  1  1  ในขอ้  ในขอ้  ในขอ้  ในขอ้  5555....1  1  1  1  กอ่น  และกอ่น  และกอ่น  และกอ่น  และเมือ่สอบเมือ่สอบเมือ่สอบเมือ่สอบ
ผ่านการประเมินในครั้งที่ ผ่านการประเมินในครั้งที่ ผ่านการประเมินในครั้งที่ ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 1 1 1 แล้วจึงจะมีสิทธิแล้วจึงจะมีสิทธิแล้วจึงจะมีสิทธิแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ เข้ารับการประเมินครั้งที่ เข้ารับการประเมินครั้งที่ เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 2 2 2 ในข้อ ในข้อ ในข้อ ในข้อ 5555....2 2 2 2 ต่อไปต่อไปต่อไปต่อไป    

 

6666....    เกณเกณเกณเกณฑ์การตดัสินฑ์การตดัสินฑ์การตดัสินฑ์การตดัสิน    
     6.1 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมิน  
แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 

6.2 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งท่ี 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนน  
ในการประเมิน ครั้งท่ี 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 

6.3 การจัดจ้างเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้  โดยจะเรียงลําดับท่ีจากผู้ท่ีได้
คะแนนประเมิน ครั้งท่ี 1  และครั้งท่ี  2  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน 
จะให้ผู้ท่ีได้คะแนนจากการประเมิน ครั้งท่ี  2  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า และหากคะแนนในการ
ประเมิน ครั้งท่ี  2  ยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีรับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า   
 

7777.  .  .  .  การประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชผีูผ้า่นการเลอืกสรรการประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชผีูผ้า่นการเลอืกสรรการประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชผีูผ้า่นการเลอืกสรรการประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชผีูผ้า่นการเลอืกสรร 
 กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบตามข้อ  
6.3  ณ  กองการเจ้าหน้าท่ีกรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th  โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  2  ปี  นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

8888.  .  .  .  การจดัทําสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลือกสรรการจดัทําสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลือกสรรการจดัทําสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลือกสรรการจดัทําสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลือกสรร    
8.1  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับท่ีในบัญชีผู้ผ่าน

การเลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น โดยผู้
ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

8.2  หากมีตําแหน่งพนักงานราชการท่ัวไปของ สํานักงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กรมควบคุมโรค ว่างลงอีก  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้สามารถใช้ได้ด้วย 

8.3  ในกรณีท่ีส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนภายในกรมควบคุมโรคมีตําแหน่ง
ว่าง และไม่มีบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจใช้บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรของกรมควบคุมโรคในครั้งนี้ได้ ถ้าตําแหน่งท่ีจะขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรกับตําแหน่งท่ีข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้มีลักษณะงานเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งอย่างเดียวกัน โดยส่วนราชการอ่ืนสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยประสานกับกรม
ควบคุมโรคได้โดยตรงในเรื่องจํานวนรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และต้องดําเนินการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีส่วนราชการนั้น ๆ กําหนดเพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด โดยการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่นี้มีระยะเวลา
หมดอายุบัญชีเท่าระยะเวลาของอายุบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของกรมควบคุมโรค 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    17    มีนาคม  พ.ศ.2557 
 

 


