ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
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ด้ ว ย กรมควบคุ ม โรคมี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมัค รเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น พนั ก งาน
ราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสถาบันบําราศนราดูร ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ
กลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง ที่รับสมัคร
ตําแหน่งว่างครั้งแรกที่จะทําสัญญาจ้าง คือ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงาน
วิชาชีพเฉพาะ สถาบันบําราศนราดูร จํานวน 1 ตําแหน่ง
2. รายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทน
2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
2.1.1 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1) ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล ชุ ด คํ า สั่ ง ระบบปฏิ บั ติ ก าร ชุ ด คํ า สั่ ง
สําเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ความรับผิดชอบดําเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ ถูกต้องแม่นยํ า
มากที่สุด
(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรง
ตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
(4) เขียนชุ ดคําสั่ งตามข้ อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล ที่ได้
วางแผนไว้แล้ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างราบรื่น
(5) เขียนชุ ดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคํ าสั่ ง แก้ ไขข้ อผิ ดพลาดของคําสั่ง
เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(6) ช่วยรวบรวม...
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ระบบข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น เพื่ อ พั ฒ นาระบบงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศในหน่ ว ยงานให้ มี
ประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์
เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การ
ติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความ
ต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน
ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทํ า งานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ หน่ ว ยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
(1) ช่วยจัดทําคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
(2) ดําเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนา
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนําระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และ
อาจต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี
๒.๓ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
(๑) ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป เดือนละ 19,500 บาท
(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕4
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-๓3. คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า รั บ การ
เลือกสรร
3.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ
(8.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(8.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(8.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(8.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(8.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้ รั บปริ ญญาตรี หรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้ องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณร ทางราชการไม่ รั บ สมั ค รและไม่ อ าจเข้ า รั บ การ
เลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๓๘

4. การรับสมัคร....
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4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่ นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบั นบําราศนราดูร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในการสมัครตามข้อ 4.3
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใด นั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในกรณีที่ไม่
สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออก
ให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร
มายื่นแทน
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล
(กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 200 บาท
4.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้เรียบร้อยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และกรมควบคุมโรคจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

5. การประกาศ...

-๕5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งประกาศกําหนด
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่กองการเจ้าหน้าที่
อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, สถาบันบําราศนราดูร อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัคร
สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยการสอบ
ข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อนแล้วจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
ดังนี้
(๑) การสอบข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน ให้เวลาทําคําตอบ 3 ชั่วโมง ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ
หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้าน Hardware, Software, Database และ Network ให้เวลาทําตอบ 3 ชั่วโมง
(๒) การสอบสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมกั บตํ า แหน่ ง คะแนนเต็ ม ๑๐๐
คะแนน ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ
การสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะพิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใด เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึง สมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
ผู้สมัครในตําแหน่งใด หน่วยใด ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งในหน่วยนั้น ๆ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กรมควบคุมโรคจะประกาศให้ทราบต่อไป
7. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละ
ครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
6.2 ผูท้ ี่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนน ใน
การประเมิน ครั้งที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
6.3 การจัดจ้างเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
ประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมิน ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่
2 ยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ที่รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
8. การขึน้ …

-๖8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 กรมควบคุมโรคจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูง
ลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
8.2 กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตาม
ข้อ 8.1 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
9. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
9.1 การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับที่ ในบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2.3 (1) โดย
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
9.2 หากมีตําแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ของสถาบันบําราศนราดูร ว่างลงอีกบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้สามารถใช้ได้ด้วย
9.3 หน่วยงานอื่นสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่
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