ประกาศสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 1 /๒๕๕9
ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
**********************************
ด้ ว ย สํ า นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 12 จั ง หวั ด สงขลา มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค ร
เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ
พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง ที่รับสมัคร
ชื่อตําแหน่ง
กลุ่มงาน
ตําแหน่งเลขที่

นักทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป
428 กลุ่มพัฒนาองค์กร สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
จังหวัดสงขลา

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติ งานระดั บ ต้น ที่ ต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิ ช าการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทําแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรฐานและวางระบบ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและถ่ายทอดความรู้ในการปฐมนิเทศ การศึกษาต่อ
การอบรม การดูงาน รวมถึงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการจัดสรรทุนการศึกษา และแผนการ
ฝึกอบรมของสํานักงาน
(3) ดํ า เนิ น การโครงการอบรม/ดู ง าน ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล สรุ ป ผล
การปฏิบัติงานและรายงานผลการดําเนินงานในระบบ Estimates
(4) ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกําหนดความต้องการ ความจําเป็น ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
(5) ประสาน ติดตามการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด 5
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริม/...

-๒(6) จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้บุคลากรเป็นคนดีมีคุณธรรม
และจริยธรรม
2) ด้านการวางแผน
(1) วางแผนการทํางานในงานด้านปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานในงานโครงการ ของกลุ่มงานและของสํานักงาน
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการดําเนินงานในงานพัฒนาบุคลากร
(2) การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4) ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญหา เกี่ยวกับการบริหารแลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละ
ไม่เกิน 4 ปี
4. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
4.๑) ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง คือ
ปริญญาตรี กลุ่มบริหารทั่วไป เดือนละ 18,000 บาท
4.2) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕4
5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
5.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
8) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ
(8.1) วัณโรค/…

-๓8.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(8.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(8.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(8.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(8.5) โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงหรื อโรคเรื้ อรั งที่ ป รากฏอาการเด่ น ชั ด หรื อ รุ น แรงและเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
5.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือ
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่ วนราชการ พนักงานหรื อลู กจ้ างของหน่ วยงานอื่น ของรัฐ รั ฐ วิส าหกิจ หรื อพนักงานหรื อลู กจ้า งของ
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และจะต้ อ งนํ าใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ งออกให้ ไม่ เ กิ น 1 เดื อน และแสดงว่ าไม่ เ ป็ น โรคที่
ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้ารับการเลือกสรรเพื่อ
จ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
6. การรับสมัคร
6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สํานักงานป้องกัน
ควบคุ มโรคที่ 12 จั งหวั ดสงขลา เลขที่ 168 ถนนสงขลา-นาทวี อํ าเภอเมือง จั งหวั ดสงขลา ตั้งแต่วั น ที่
10 – 14 ตุลาคม ๒๕๕9 ในเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย(สุภาพบุรุษสวมชุด
กางเกงสุภาพ งดรองเท้าแตะ สุภาพสตรีสวมชุดกระโปรงสุภาพ งดรองเท้าแตะ)
6.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น จะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดย
จะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม ๒๕59 ในกรณีที่ไม่สามารถนํา
หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐาน/…

-๔ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร (สด.9)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
6.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 200 บาท
6.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้เรียบร้อยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
12 จังหวัดสงขลา จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
พร้อมทั้งประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ที่ สํ า นั กงานป้ องกั น ควบคุ มโรคที่ 12 จั งหวั ด สงขลา 168 ถนนสงขลา-นาทวี ต.เขารู ป ช้ า ง อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดสงขลา และทางเว็บไซต์ http://dpc12.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ให้มีการสอบ 2 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และภาคความเหมาะสม
กั บ ตํ า แหน่ ง โดยให้ ผู้ ส มั ค รเข้ า สอบภาคที่ 1 ก่ อ น เมื่ อ สอบผ่ า นภาคที่ 1 โดยได้ ค ะแนนไม่ ต่ํ า กว่ า
ร้อยละ 60 แล้ว จึงมีสิทธิเข้าสอบภาคที่ 2
8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จะทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการ
สอบข้ อเขีย น คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ให้เ วลาทํ าคํา ตอบ 3 ชั่ วโมง และผู้ที่จ ะถือว่าสอบผ่า นจะต้ องได้
คะแนนในภาคนี้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ซึ่งจะเป็นการทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ งานการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล (80 คะแนน)
2) ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ (10 คะแนน)
3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมควบคุมโรคและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
จังหวัดสงขลา (10 คะแนน)
8.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
การสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการ/…

-๕ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใด เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้
ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่ งแวดล้อม ความคิ ดริ เ ริ่มสร้า งสรรค์ ปฏิ ภาณไหวพริ บ และบุ คลิ กภาพอื่น เป็ น ต้น รวมถึ ง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 60
9.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในการสอบข้อเขียนและ
การสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
9.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการสอบ
ข้อเขียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
9.3 การจัดจ้างเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการ
สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่
ได้รับคะแนนการสอบสัมภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ยังคง
เท่ากันอีกให้ผู้ที่รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับสูงกว่า
10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่าน
การเลื อ กสรรตามข้ อ 8.1 ณ สํ า นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 1 2จั ง หวั ด สงขลาและทางเว็ บ ไซต์
http://dpc12.ddc.moph.go.th และกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
11. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
11.1 การจั ด ทํ า สั ญ ญาจ้ า งผู้ ผ่ า นการเลื อกสรรจะเป็ น ไปตามลํ า ดั บ ที่ ของแต่ ล ะตํ า แหน่ ง
ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามตําแหน่งนั้น โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
11.2 หากมีตําแหน่งพนักงานราชการทั่วไปของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัด
สงขลา ว่างลงอีก บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้สามารถใช้ได้ด้วย
11.3 หน่ ว ยงานอื่ น สามารถขอใช้ บั ญ ชี ผู้ ผ่ า นการเลื อกสรรครั้ งนี้ ไ ด้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.๒๕๕9

(นายสุวิช ธรรมปาโล)
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมควบคุมโรค

