-๑-

ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายช่างเทคนิค และนายช่างโยธา
ด้วย กรมควบคุมโรคมีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่
28 กุมภาพันธ์ ๒๕54 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชือ่ ตําแหน่งว่างครั้งแรกทีจ่ ะทําสัญญาจ้างและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ตําแหน่งว่างครั้งแรกที่จะทําสัญญาจ้าง จํานวน 3 ชื่อตําแหน่ง ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)
2. รายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทน
๒.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)
๒.๒ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕63 และอาจ
ต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน ๔ ปี
๒.๓ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
(๑) ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ ดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เดือนละ 18,000 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า เดือนละ 13,800 บาท
(2) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ
เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕54
3. คุณสมบัตทิ วั่ ไปของผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๓.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี ักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้...

-๒(๕) ไม่เป็นผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่ เป็ นผู้ เคยต้ องรั บโทษจํ าคุ กโดยคํ าพิ พากษาถึ งที่ สุ ดให้ จํ าคุ กเพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ
8.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
8.๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
8.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
8.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
8.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้ารับการเลือกสรร
เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
4. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข ๑)
5. การสมัครเข้ารับการเลือกสรร
5.1 วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี โทร 0-2590-3048 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 มีนาคม ๒๕60 ในวันและเวลา
ราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.00 น.
5.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้
- หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวน 200 บาท
- หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนายช่างเทคนิค
จํานวน 100 บาท
- หน่วยที่ 3 ตําแหน่งนายช่างโยธา
จํานวน 100 บาท
5.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
2) สําเนา…

-๓2) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ 10 มีนาคม ๒๕60
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร
มายื่นแทน
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย
5.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้เรียบร้อยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และกรมควบคุมโรคจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบ
6. การประกาศรายชือ่ ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกีย่ วกับการสอบ
กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งประกาศกําหนด
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๓
ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/
หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
7. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรของแต่ละตําแหน่งดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข ๑)
8. การขึน้ บัญชีผผู้ ่านการเลือกสรร
8.1 กรมควบคุมโรคจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
ลงมาตามลําดับ หากได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สงู กว่า และหากคะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
เท่ากันอีก ให้ผทู้ ี่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
8.2 กรม...

-๔8.2 กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค
http://www.ddc.moph.go.th/ และติดประกาศที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค (อาคาร ๓ ชั้น ๔)
ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร
ครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือเมื่อมีประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี
9. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
9.1 การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามข้อ 2.3 (1) โดยผู้ผ่านการเลือกสรร
จะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
9.๒ หากภายหลังกรมควบคุมโรคมีตําแหน่งว่างที่มีลักษณะงานเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
และใช้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างเดียวกันกับตําแหน่งที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้และบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่หมดอายุ หากเป็นตําแหน่งว่างในชื่อตําแหน่งเดียวกัน กรมควบคุมโรคจะเรียกตัวผู้ผ่าน
การเลือกสรรเพิ่มเติมเพื่อทําสัญญาจ้างในตําแหน่งที่ว่างนั้นตามลําดับที่ที่สอบได้ แต่ถ้าเป็นตําแหน่งว่างในชื่อ
ตําแหน่งอื่น กรมควบคุมโรคจะดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อทําสัญญาจ้าง
ในตําแหน่งที่ว่างนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
9.๓ ในกรณีทสี่ ่วนราชการอื่นมีตําแหน่งว่าง และไม่มีบญ
ั ชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจใช้บัญชีผผู้ ่านการเลือกสรรของกรมควบคุมโรคในครั้งนี้ได้ ถ้าตําแหน่งที่จะขอ
ใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรกับตําแหน่งที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้มีลักษณะงานเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างเดียวกัน โดยส่วนราชการอื่นสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
โดยประสานกับกรมควบคุมโรคได้โดยตรงในเรื่องจํานวนรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และต้องดําเนินการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ส่วนราชการนั้นๆ กําหนดเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด โดยการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่นี้มีระยะเวลาหมดอายุ
บัญชีเท่าระยะเวลาของอายุบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของกรมควบคุมโรค
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดเกีย่ วกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายช่างเทคนิค และนายช่างโยธา ของกรมควบคุมโรค
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. ตําแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. กลุม่ งาน

บริหารทั่วไป

จํานวนตําแหน่งว่าง
สถานทีป่ ฏิบัตริ าชการ
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
ทีจ่ ้างในครั้งแรก
จํานวน 1 ตําแหน่ง สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
และสิ่งแวดล้อม
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวเคมี
ทางชีววิทยา
3. ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัตกิ าร
(1) ตรวจ วิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี
พื้นฐาน โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็น
ข้อมูลป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ
คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุน
การคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
(2) ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์
ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์หรือปรับเปลี่ยน
ค่ามาตรฐานต่างๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
(3) ร่วมดําเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน
คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
2) ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ด้านการ...

-24) ด้านการบริการ
(1) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อให้มี
ความรู้ และให้สามารถดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
(2) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ ในรูปแบบต่างๆ
เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี
ความชํานาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) นิเทศงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือด้านอื่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ให้ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
ข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อนแล้วจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
๑) การสอบข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องเคมีวิเคราะห์, การใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพิษวิทยา และการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ให้เวลาทําคําตอบ 1 ชั่วโมง (ข้อสอบอัตนัยและปรนัย)
๒) การสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
การสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

หน่วยที่ 2...

-3หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนายช่างเทคนิค
1. ตําแหน่ง

นายช่างเทคนิค

2. กลุม่ งาน

เทคนิคทั่วไป

จํานวนตําแหน่งว่าง
สถานทีป่ ฏิบัตริ าชการ
ทีจ่ ้างในครั้งแรก
จํานวน 1 ตําแหน่ง สํานักงานเลขานุการกรม

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

3. ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญ ญา
ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัตกิ าร
(1) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
(2) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชา
และมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
2) ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษา แนะนํา จัดทําข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะ
ทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ให้ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบปฏิบัติ
และการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
๑) การสอบปฏิบัติ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสอบปฏิบัติจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบภายในห้องประชุม และการต่อ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
๒) การสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
การสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการ...

-4ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

หน่วยที่ 3...

-5หน่วยที่ 3 ตําแหน่งนายช่างโยธา
1. ตําแหน่ง

นายช่างโยธา

2. กลุม่ งาน

เทคนิคทั่วไป

จํานวนตําแหน่งว่าง
สถานทีป่ ฏิบัตริ าชการ
ทีจ่ ้างในครั้งแรก
จํานวน 1 ตําแหน่ง สถาบันบําราศนราดูร

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่างอืน่ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

3. ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญ ญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัตกิ าร
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลัก
วิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(2) ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2) ด้านการบริการ
(1) ให้ คํา แนะนํา ตอบปั ญ หาและฝึก อบรมเกี่ย วกับ งานโยธาที่ ต นมี ค วามรับ ผิ ด ชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงานและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ให้ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
ปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
๑) การสอบปฏิบัติ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสอบปฏิบัติจะต้องได้คะแนนไม่ตํา่ กว่าร้อยละ 60
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม
AutoCAD
๒) การสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
การสอบ...

-6การสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

