ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
และตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ด้ ว ย กรมควบคุ ม โรคจะดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
ในตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 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 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
1.1.1 ตํ า แหน่ ง นายสั ต วแพทย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ตํ า แหน่ ง ว่ า งครั้ ง แรก 1 ตํ า แหน่ ง
ปฏิบัติงานที่ สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี
1.1.2 ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งว่างครั้งแรก 1 ตําแหน่ง
ปฏิบัติงานที่ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.1.3 ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งว่างครั้งแรก 1 ตําแหน่ง
ปฏิบัติงานที่ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.2 อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
1.2.1 ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ระหว่าง 18,020 – 19,830 บาท
1.2.2 ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
1.2.2 ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข การได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554
และที่แก้ไข้เพิ่มเติม
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศรับสมัคร
3. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ส มัค รคัด เลือ กต้อ งมีค ุณ สมบัติทั่ว ไปและไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก.คุณสมบัติ...
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(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็น ผู ้เ คยถูก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับคัดเลือก ต่อเมื่อพ้นจากการ
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
สําหรับ พระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รั บสมั ค รและไม่ อ าจเข้ ารับ การ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศรับสมัคร
4.กําหนดการ ...

-34. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร
4.1 ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
กลุ่ มสรรหาและบรรจุแต่ งตั้ ง กองการเจ้ าหน้ าที่ กรมควบคุ มโรค ถนนติวานนท์ อํ าเภอเมื อง จั งหวั ดนนทบุ รี โทร
0 2590 3048 และ 0 2590 3059 ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 8.30 น. - 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.00 น. หรือ
4.2 ผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)
ให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2558 พร้อมแนบธนาณัติค่าธรรมเนียมการสอบ จํานวน 200 บาท
สั่งจ่ายในนาม “นายชยุต สิริประชากร” ปณ.กระทรวงสาธารณสุข 11004 และซองเปล่าติดแสตมป์
จ่ า หน้ า ซองถึ ง ตนเอง ส่ ง ถึ ง นายชยุ ต สิ ริ ป ระชากร กลุ่ ม สรรหาและบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง กองการเจ้ า หน้ า ที่
กรมควบคุม โรค ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 วงเล็บมุม ซองว่า
สมัครสอบตําแหน่งนายสัตวแพทย์ ,ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตามแต่กรณี
โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นสําคัญ และใบสมัครที่ส่งหลัง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จะไม่ได้รับการพิจารณา
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจํานวน 200 บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก
การคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
แก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
4.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) ใบสมัคร ซึ่งสามารถ DOWNLOAD ได้ที่แนบท้ายประกาศรับสมัคร (กรณีที่
สมัค รทางไปรษณีย ์) พร้อ มทั ้ง กรอกข้อ ความในใบสมัค รให้ค รบถ้ว น และแนบหลัก ฐานให้ค รบถ้ว น
ตั้งแต่ข้อ (2) ถึงข้อ (11)
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่
เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป
(3) สําเนาปริญญาบัตร และ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น ปริ ญ ญาบั ต รของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ใ ห้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
(4) สํ า เนาใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย์ จากสั ต วแพทยสภา
(กรณีสมัครตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ) จํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาใบอนุญ าตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์ (กรณีสมัครตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ) จํานวน 1 ฉบับ
(6) สําเนา...

-4(6) สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค (กรณีสมัครตําแหน่ง
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ) จํานวน 1 ฉบับ
(8) ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ไม่สามารถนําสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์ หรือสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ตามแก่กรณีให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(8.1) ตํา แหน่ ง นายสัต วแพทย์ป ฏิบัติ ก าร ให้ผู้ส มั ค รสอบนํา หนัง สือ รับ รอง
การขึ้นทะเบียนอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่ออกโดยสัตวแพทย์สภา โดยระบุวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติใบอนุญาต ซึ่งจะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 มายื่นแทน
(8.2) ตํา แหน่ง นัก เทคนิค การแพทย์ป ฏิบัติก าร ให้ผู้ส มัค รสอบพิม พ์สํา เนา
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พร้อมทั้งรายชื่อของตนที่แนบท้ายประกาศจํานวน 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ออกโดยสภาเทคนิคการแพทย์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ทั้งนี้ วันที่ได้รับอนุมัติ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
มายื่นแทน
(8.3) ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ให้ผู้สมัครสอบนําหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ที่ออกโดยคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข โดยระบุวันที่ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาต ซึ่งจะต้องมีผลบังคับใช้
ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 มายื่นแทน
(9) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(10) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(11) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เขียนรับรองสําเนาถูกต้อง
และลงชื่อกํากับไว้ทุกแผ่น ทุกหน้าด้วย
4.6 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร กรมควบคุมโรค อาจไม่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
5. การประกาศ...

-55. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คดั เลือก
กรมควบคุมโรค จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่
คัดเลือกในวั นที่ 4 มิ ถุนายน 2558 ที่ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถนนติ วานนท์
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ และจะดําเนินการประเมิน
บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง (100 คะแนน)
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับตําแหน่งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
8.1 กรมควบคุมโรคจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้
คะแนนสู งลงมาตามลํ าดั บ โดยมี เกณฑ์ การพิ จารณาที่ เชื่ อมโยงกั บผลการวิ เคราะห์ งาน และระดั บความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ ก.พ. และกรมควบคุมโรคกําหนด ในกรณีที่ผู้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน
จะให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
8.2 การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจะขึ้ น บั ญ ชี ไ ว้ ต ามที่ ก.พ. กํา หนด คื อ ถึ ง วั น ที่
30 กันยายน 2558 แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่
แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
9.1 ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดย
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร
ในอัตราที่ ก.พ. กําหนด
9.2 ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมีตําแหน่งว่าง
เพิ่มขึ้นอีก กรมควบคุมโรคอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
9.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง ต้องอยู่ปฏิบัติงานตําแหน่งที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ
10. กรมควบคุมโรคไม่ประสงค์ที่จะรับโอนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท
ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้บรรจุเข้ารับราชการในครั้งนี้
11. เงื่อนไข...

-611. เงื่อนไขข้อความอื่นๆ ทีผ่ ู้สมัครควรทราบ
กรมควบคุมโรค จะดําเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้
หลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมควบคุมโรค ทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมควบคุมโรค
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558
1. ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัตกิ าร
1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสัตวแพทย์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการสัตวแพทย์ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์สู่คน รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ อื่นๆ
(2) ศึกษา วิจัย พัฒนามาตรฐานป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน รวมทั้งโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ อื่นๆ
(3) เสนอแนะเชิงนโยบายด้านป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน รวมทั้งโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ อื่นๆ
(4) ศึกษา วิจัย พัฒนาป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน รวมทั้งโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ อื่นๆ
(5) เฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่อื่นๆ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพและปัญหาทางด้านสาธารณสุข
(6) เสริมสร้างการใช้ระบบมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน
รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่อื่นๆ
(7) ให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
(8) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและสอบสวนด้านระบาดวิทยา
(9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมการดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา จัดทําสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับ
หลักวิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
(2) ให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบ.เป็นไปอย่างราบรื่น.และมีประสิทธิภาพ.เพื่อให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
2. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญ ญาตรีในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
รายละเอียด..
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2. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัตกิ าร
1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยํา และทันเวลา
(2) รวบรวมข้อมู ล ทางวิช าการเบื้ องต้ นด้า นเทคนิค การแพทย์ ที่ไม่ ยุ่งยากซั บซ้อ น
เพื่อประกอบการวางแผนหรือการจัดทํารายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข
(3) ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสํารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมการดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับ งานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย
ญาติและประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(2) สอน แนะนํา การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ให้บริการข้อมูล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเพื่อให้ได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
2. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
และได้รับ ใบอนุญ าตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์
รายละเอียด...
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3. ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบตั กิ าร
1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา
และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษา ที่ถูกต้องเหมาะสม
(2) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสี
วินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ และสาธารณสุข
(3) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทาง
ด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนางาน
ด้านรังสีการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะกับผู้รับบริการ
(4) ดําเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกําจัดกากกัมมันตรังสี
เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัยจากรังสี
(5) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดําเนินการจัดทําอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพและฉายรังสีใน
งานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
การพัฒนางานด้านรังสีและสาธารณสุข
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมการดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(2) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสี
การแพทย์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
(3) ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นํามาตรฐานวิชาชีพรังสี
เทคนิคไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม
และเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ
2. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
ใบสมัครคัดเลือก...

เลขประจําตัวสอบ ……………………..........……………
แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ x ๑.๕

เรียน .................................................................................................

นิ้ว

ข้าพเจ้า .........................................................................……………………………...........................
สัญชาติ................................. เกิดวันที่ .................... เดือน ........................................... พ.ศ. ..........................
อายุ ............................. ปี ............................ เดือน (นับถึงวันสมัคร) เป็นผู้
 ได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนเล่าเรียนหลวง และสําเร็จการศึกษาวุฒิ .......................................
ซึ่งได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา ..............................................………....................................
ประเทศ ........................................................................... วันที่ ......................... เดือน.........................................
.......................................................... พ.ศ. ............................
 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อ
เข้ารับราชการในส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะได้รับวุฒิ .......................................................................................ซึ่ง
ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา .........................................…………….......................................
วันที่ ......................... เดือน .......................................................... พ.ศ. ............................
 สําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กําหนดให้คัดเลือกบรรจุได้ คือ วุฒิ ................………...........
ซึ่งได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา............................................……..........................................
วันที่ ......................... เดือน .......................................................... พ.ศ. ............................
 เคยสอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง ........................……………….......................................... ตาม
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรม / สํานักงาน ................................................................................
วันที่ ......................... เดือน .................................................. พ.ศ. ................. และถึงลําดับที่ที่จะได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการแล้ว แต่ไม่สามารถจะรับการบรรจุได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารและขณะนี้บัญชีผลการสอบแข่งขันตําแหน่งดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่ง
............................................................. ของกรม / สํานักงาน ................................................................ และ
ขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่เกิด จังหวัด ..................................................... ภูมิลําเนา ................................................…......
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ................................... หมู่ที่ ........... ตรอก / ซอย ..................................................…..
ถนน ............................. ตําบล / แขวง ......................................... อําเภอ / เขต ..............................................
จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ .......................................…..........

-๒อาชีพ 





ลูกจ้าง / พนักงานของรัฐ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง ................................…................................…..........................
ข้าราชการประเภทอื่น ตําแหน่ง ....................................................................................................
กําลังศึกษาต่อ
อื่น ๆ ..........................................................................................................……………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
สถานที่ทํางาน กรม / บริษัท .........................................................................................................…………….......
กอง / แผนก ............................................................................................ โทรศัพท์ ...........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขประจําตัว .................................................... ออกให้ ณ อําเภอ / เขต………………..
............................จังหวัด ........................... วันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ....................
สถานภาพสมรส

 โสด

 สมรส

 หม้าย

 หย่า

ชื่อสามี / ภรรยา .................................................. สัญชาติ ..................................... อาชีพ ...............................
ชื่อบิดา ................................................................ สัญชาติ ..................................... อาชีพ ...............................
ชื่อมารดา ............................................................. สัญชาติ ..................................... อาชีพ ...............................
๒. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิที่ได้รับและแนบสําเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือกมา
พร้อมใบสมัคร)
วุฒทิ ไี่ ด้รบั
ประโยค ม.ศ.ต้น
ประโยค ม.ศ.ปลาย
ปวช.
ปวท. / ปวส.
ประกาศนียบัตร /
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ

สาขา / วิชาเอก
(ถ้ามี)

คะแนนเฉลีย่
ตลอดหลักสูตร

ชื่อสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตั้งแต่......ถึง .....

-๓๓. ประวัติการทํางาน / การฝึกงาน
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน/ฝึกงาน

ตําแหน่ง / ลักษณะงาน

เงินเดือน
สุดท้าย
ก่อนออก

ระยะเวลา
ตั้งแต่ ..... ถึง ......

เหตุผลทีอ่ อก

๑.

๒.

๓

๔. ความรูค้ วามสามารถพิเศษ
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .....................………...................................... ผู้สมัคร
(.............................………............................)
วันที่ ....……... เดือน .......................................... พ.ศ. ................

