
 

 
 

 
 ประกาศกรมควบคุมโรค 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 

 
 

  ด้วย กรมควบคุมโรคจะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1 /ว 16 ลงวันที่ 11 
ธันวาคม 2551 และ ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กันยายน 2556 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
และแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ดังต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งต้ังและเงินเดือนที่จะได้รับ 
ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 18,020 – 19,830 บาท ทั้งน้ี    

จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ประกาศลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

2. จํานวนตําแหน่งว่างคร้ังแรก จํานวน 1 ตําแหน่ง ปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานการรักษา      
กลุ่มบริการเฉพาะทาง สถาบันบําราศนราดูร อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
     (1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ 

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 
      (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการ

พัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ทาง
วิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 

      (3) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการดําเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา 
ควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาโรค และฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสม      
กับบริบทของพื้นที่ 

      (4) ตรวจชันสูตรทางนิติศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์ เพ่ือให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

 
2. ด้านการวางแผน… 
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         2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด   

        3. ด้านการประสานงาน 
       (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
       (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

        4. ด้านการบริการ 
          (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจง เก่ียวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 
การฟ้ืนฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนําไปปฏิบัติ
ให้มีสุขภาพที่ดี 
           (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
      (3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากร
สาธารณสุข นักศึกษาและประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ     
มีประสิทธิภาพ 

  4. คุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมคัรเข้ารับการคัดเลือก 
      4.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรง

เป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจติฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน ตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 

(6) เป็นบุคคล… 
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(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(9) เ ป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวิ นัยตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ

ตามกฎหมายอ่ืน 
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ใน

หน่วยงานของรัฐ 
     ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) 
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับคัดเลือก ต่อเมื่อพ้นจากการเป็น
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 
     สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

  3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังน้ี 
   ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี    
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา  

5. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร 
    5.1 สถานที่รับสมัคร  

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัคร และย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ช้ัน 4 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2590 3048 และ 0 2590 3059 

5.2 ระยะเวลาการรับสมัคร 
ต้ังแต่วันที่ 16 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 11.30 น. 

และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. 
    5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 200 บาท 

(สองร้อยบาทถ้วน) 
     เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือก

ครั้งน้ีทั้งหมด เน่ืองจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัคร เฉพาะ  
ผู้ที่มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตน้ัน 

 
5.4 หลักฐาน… 
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      5.4 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 น้ิว ถ่ายไว้                 
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป  
   (2) สําเนาปริญญาบัตร และ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
       ทั้ ง น้ี  ผู้ ที่ จะถือ ว่า เ ป็นผู้ สํ า เ ร็ จการศึกษาตามหลักสูตรขั้ นป ริญญาบัตร             
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร        
ของสถานศึกษานั้น ๆ  เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ           
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน    
กําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 
   (3) สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา จํานวน 1 ฉบับ 
   (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
   (5) สําเนาหลกัฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคญัการสมรส ใบเปลีย่นช่ือ - นามสกุล  (ในกรณีที่
ช่ือ - นามสกลุ ในหลกัฐานการสมัครคัดเลอืกไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
   (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม               
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสรุาเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
   ทั้งน้ี สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เขียนรับรองสําเนาถูกต้อง 
และลงชื่อกํากับไว้ทุกแผ่น ทุกหน้าด้วย 

      5.5 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น   

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี   
การผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร กรมควบคุมโรค อาจไม่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
    กรมควบคุมโรค จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่

คัดเลือกในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ช้ัน 4 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์  
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และที่เว็บไซต์  http://www.ddc.moph.go.th 
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7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ตัดสินในการ

สอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 โดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม   
กับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์  ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการอื่นใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ์ 
ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และส่ิงแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นๆ เป็นต้น  และรวมถึงสมรรถนะหลัก  
สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม

กับตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

9. การประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
9.1 กรมควบคุมโรคจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้

คะแนนสอบสัมภาษณ์สูงลงมาตามลําดับ กรณีที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

9.2 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งน้ี จะขึ้นบัญชีไว้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามที่ 
ก.พ. กําหนด แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชี      
ผู้ได้รับคัดเลือกในคร้ังน้ีเป็นอันยกเลิก 

10.  การบรรจุและแต่งต้ัง 
10.1 ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดย

ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามท่ีระบุในประกาศรับสมัคร ในข้อ 1. 

10.2 ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมีตําแหน่งว่าง
เพ่ิมขึ้นอีก กรมควบคุมโรคอาจบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 

10.3 ห้ามส่วนราชการโอนผู้ได้รับคัดเลือก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่บรรจุ
และแต่งต้ัง 

  11.  เง่ือนไขขอ้ความอ่ืนๆ ทีผู่้สมัครควรทราบ 
 กรมควบคุมโรคจะดําเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังน้ัน 

หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันน้ี โปรดอย่าได้หลงเช่ือ 
และแจ้งให้อธิบดีกรมควบคุมโรค ทราบด้วย 

   ประกาศ ณ วันที่  9  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 

 


