ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ของกรมควบคุมโรค
ครั้งที่ 18/๒๕๕7
ดวย กรมควบคุมโรคมีความประสงคจะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ตําแหนงวางครั้งแรกที่จะทําสัญญาจาง จํานวน 6 ชื่อตําแหนง ดังรายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๑ แนบทายประกาศนี้ ดังนี้
๑.๑.1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน
35 ตําแหนง
๑.๑.2 ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย จํานวน
12 ตําแหนง
๑.๑.3 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน
2 ตําแหนง
๑.๑.4 ตําแหนงนักวิชาการสถิติ จํานวน
1 ตําแหนง
๑.๑.5 ตําแหนงนักรังสีวิทยา จํานวน
1 ตําแหนง
๑.๑.6 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน
1 ตําแหนง
1.2 รายละเอียดการจางงานและคาตอบแทน
1.2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของแตละตําแหนง รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศนี้
1.
๒.๒ ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
และอาจตอสัญญาจางไดอีกคราวละไมเกิน 4 ป
1.๒.๓ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
(๑) คาตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามที่ระบุไวในเอกสารหมายเลข ๑ ดังนี้
วุฒิปริญญาตรี กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
เดือนละ 19,500 บาท
วุฒิปริญญาตรี กลุมงานบริหารทั่วไป
เดือนละ 18,000 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา เดือนละ 13 ,800 บาท
/(2) เงินเพิ่ม...

๒
(๒) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
กรณีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ที่ไดรับคาตอบแทนรายเดือนไมถึง
เดือนละหนึ่งหมื่น สองพันสองรอยแปดสิบหาบาทถวน ใหไดรับเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละหนึ่งพัน
หารอยบาท แตเมื่อรวมกับคาตอบแทนรายเดือนแลวตองไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่น สองพันสองรอยแปดสิบหา
บาทถวน
(๓) สิทธิประโยชนอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕4
เลือกสรร

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ

2.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม
กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นดวย
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจเขารับการเลือกสรรเพื่อ
จางเปนพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
2.๒ ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองไมเปนโรคตองหามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.วาดวย
โรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ
(๑) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
(๒) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(๓) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
/2.3 คุณสมบัติ...

๓
2.3 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)
๓. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูที่มีความประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ที่กลุม สรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ตั้งแตวันที่ 14 – 23
พฤษภาคม 2557 ในเวลาราชการ ทั้งนี้ ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครตามขอ 3.3
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
โดยถายไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
2) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร แลวแตกรณี และสําเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา ( Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอนวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาหรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด นั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษากอนวันปดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ 23
พฤษภาคม 2557 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ก็ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งจะตอง
อยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)
กํากับไวดวย

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อ
3.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรร ตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครในอัตรา ดังนี้
3.3.1 ตําแหนงที่ 1 - 5 คาธรรมเนียมในการสมัครจํานวน 200 บาท
3.3.2 ตําแหนงที่ 6 คาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
วาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานใหถูกตองครบถวน และชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร
ใหเรียบรอยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามวุฒิสําหรับตําแหนงที่สมัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสร ร ใหถือ
วาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้ เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และกรมควบคุมโรคจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัคร
/4. การประกาศ...

๔
๔. การประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกสรร พรอมทั้งประกาศกําหนด
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่กองการเจาหนาที่
อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต
http://www.ddc.moph.go.th/ หัวขอ “การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ”
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยการสอบ
ขอเขียนและการสอบสัมภาษณ ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองสอบผานขอเขียนกอนแลวจึงจะมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ
ดังนี้
(๑) การสอบขอเขียน วิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน ใหเวลาทําคําตอบ 3 ชั่วโมง ผูที่จะถือวาผานการสอบขอเขียนจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละหกสิบ
ผูสมัครในตําแหนงใด หนวยใด ตองเขาสอบวิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนงในหนวยนั้น ๆ ดังรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบวิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ของแตละตําแหนง ตามเอกสารหมายเลข ๑
(๒) การสอบสัมภาษณ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน ผูที่จะถือวาผานการสอบสัมภาษณจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละหกสิบ
การสอบสัมภาษณเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง จะพิจารณาจากประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการ
สัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใด เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใช
เปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เปนตน
รวมถึง สมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง
ผูสมัครในตําแหนงใด หนวยใด ตองเขาสอบสัมภาษณเพื่อประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนงในหนวยนั้น ๆ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กรมควบคุมโรคจะประกาศใหทราบตอไป
๖. เกณฑการตัดสิน
6.1 ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินแตละ
ครั้งไมต่ํากวารอยละ 60
6.2 ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมิน ครั้งที่ 2 จะตองเปนผูไดคะแนน ในการ
ประเมิน ครั้งที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 60
6.3 การจัดจางเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยจะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนน
ประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ได
คะแนนจากการประเมิน ครั้งที่ 2 มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่
2 ยังคงเทากันอีกใหผูที่รับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา
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๕
๗. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบตาม ขอ
6.3 ณ กองการเจาหนาที่กรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต www.ddc.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศ
รับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
8.1 การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรรจะเปนไปตามลําดับที่ของแตละตําแหนง
ในบัญชีผูผานการเลือกสรร โดยไดรับคาตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
โดยผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
8.2 หากมีตําแหนงพนักงานราชการทั่วไปวางลงอีก บัญชีผูผานการเลือกสรรในครั้งนี้
สามารถใชไดดวย
ประกาศ ณ วันที่
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