ประกาศกรมคววบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลลเพื่อเลือกสรรรเป็นพนักงานนราชการทั่วไไป
ครั้งที่ 2/ 2559
2
ด้วย กรมควบคุคุมโรคมีความปประสงค์จะรับสมั
ส ครเลือกสรรรบุคคลเพื่อจ้างงเป็นพนักงานนราชการทั่วไปป
ในตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสั
ก
ชกรรรม ของกรมคควบคุมโรค ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประ
า
ะกาศคณะกรรรมการบริหารร
ง
เรื่อง หลักเกณ
ณฑ์ วิธีการ แลละเงื่อนไขการสสรรหาและเลือกสรรพนั
ก
กงานนราชการ และแแบบสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ง
พ..ศ.๒๕๕๒ ลงวัันที่ ๑๑ กันยาายน ๒๕๕๒ และประกาศคณ
แ
ณะกรรมการบริริหารพนักงานนราชการ เรื่อง
กําหนนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานนและคุณสมบบัติเฉพาะของงกลุ่มงาน แลละการจัดกรออบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ
ง
ลงววันที่ ๕ กุมภาพพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมั
ส ครบุคคลเพื่อเลื
อ อกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลลุ่มงาน ตําแหหน่งที่รับสมัคร
ชื่อตําแหน่
า ง เจ้าพนั
พ กงานเภสัชกรรม
ช
กลุ่มงาน
ง
เทคนิคทั่วไป

จํานวน 1 อัตรา

2. รายลละเอียดการจ้างและค่
า
าตอบบแทน
2.1 รายละเอียดเเกี่ยวกับลักษณ
ณะงานที่ปฏิบับตั ิ
ปฏิบัติงานในนฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ
น ่งไม่จําเป็นต้
น องใช้ผู้สําเร็ร็จการศึกษารระดับปริญญาา
ต และวิธีการที
ก ่ชัดเจน ภายใต้การกํํากับ แนะนํ า
ปฏิบัติติงานด้านเภสสัชกรรม ตามมแนวทาง แบบบอย่าง ขั้นตอน
ตรวจสสอบ และปฏิบับติงานอื่นตามมที่ได้รับมอบหหมาย โดยมีลกษณะงานที
กั
่ปฏิ
ป บัติในด้านตต่างๆ ดังนี้
1) ด้านการปปฏิบัติการ
(1) ให้ บริ การในงานเภสั ชกรรม เภภสั ชสาธารณ
ณสุ ข การคุ้ มคครองผู้ บริ โภคขั้ นพื้ นฐานน
แก่ผู้ใช้ชบริการภายใต้ต้การควบคุมกํํากับของเภสััชกร เพื่อการรบริการอย่างมี
ง คุณภาพ มมาตรฐาน
(2) ดูแล บํบารุงรักษา เครืรื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภภาพพร้อมใช้งาานและเป็นไปตาามมาตรฐาน
(3) บันทึก จัดเก็บ รวบบรวมข้อมูลทาางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณ
ณสุข การคุ้มครองผู
ค ้บริโภคค
เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูมลอ้างอิง นําเสสนอผู้บังคับบััญชาในหน่วยงงาน
2) ด้านการบบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ข้อมูลและให้
ล
บริการทางวิ
า
ชาการรในเรื่องที่ไม่ซซัับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรูรู้
ความเเข้าใจของผู้บริการ
น
น ไปป
(2) ประสสานงานกั บ บุบ ค คลภายในนหน่ ว ยงานเ ดี ย วกั น เพื่ อ ใให้ ก ารดํ า เนิ นงานเป็
อย่างรราบรื่นและมีประสิ
ป ทธิภาพ
2.2 ระยะเวลากาารจ้าง
ตั้งแต่วันที่ทําสั
า ญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 25559 และอาจจต่อสัญญาจ้างได้อีก
คราวลละไม่เกิน 4 ปี
2.3
2 สถานที่....

-22.3 สถานที่ปฏิบัติงานและตําแหน่งว่างครั้งแรก
ปฏิบัติราชการประจําที่ สถาบันบําราศนราดูร ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2.4 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
(๑) ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
เดือนละ 13,800 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า
เดือนละ 13,010 บาท
(2) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕4
3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
8) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
8.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
8.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
8.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
8.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
8.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้ประสงค์ที่เข้ารับสมัครการเลือกสรรต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.2.1 ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
3.2.2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้ องนํ าใบรั บรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิ น 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่
ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย
สําหรับพระภิกษุ...

-3สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร
เพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ ตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณ คณะรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยบริ ห าร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม พ.ศ.2538
4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่น ใบสมัค รด้วยตนเองได้ที่
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2590 3048 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลา
ราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ทั้งนี้ ผู้สมัคร
ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตามข้อ 4.3
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
2) สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวัดปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ในกรณีที่ไม่สามารถ
นําหลักฐานการศึ กษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุ ณวุ ฒิที่ สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท
4.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครให้
เรียบร้อยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และกรมควบคุมโรคจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
5. การประกาศ...

-45. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งประกาศกําหนดวัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๓ ชั้น ๔
กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ
“การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินบุคคล
โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 กรมควบคุ ม โรคจะขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรโดยเรี ย งลํ า ดั บ จากผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด
ลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนเท่ากันผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
8.2 กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ 8.1 ณ กองการเจ้าหน้าที่
กรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้น
ผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือเมื่อมีการประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
9. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
9.1 การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
โดยได้ รั บค่ าตอบแทนตามคุ ณวุ ฒิ ที่ กํ าหนดเป็ นคุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน่ งตามข้ อ 2.4 (1) โดยผู้ ผ่ า น
การเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
9.2 หากมีตําแหน่งพนักงานราชการทั่วไปของกรมควบคุมโรค ว่างลงอีกสามารถใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ในครั้งนี้ หรือประกาศรับสมัครใหม่ แล้วแต่กรณี
9.3 หน่วยงานอื่นสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559

