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ประกาศกรมควบคุมโรค 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  

ครั้งท่ี  12 /๒๕๕๗   
 

 

ด้วย  กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  
ในตําแหน่งตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  และตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์  
ของสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง กําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันท่ี 
๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

๑๑๑๑....        ตาํตาํตาํตาํแหนง่แหนง่แหนง่แหนง่วา่งครัง้แรกและสถานที่ปฏบิตังิานวา่งครัง้แรกและสถานที่ปฏบิตังิานวา่งครัง้แรกและสถานที่ปฏบิตังิานวา่งครัง้แรกและสถานที่ปฏบิตังิาน    
    

                    ตําแหน่งว่างครั้งแรกท่ีจะทําสัญญาจ้าง จํานวน  ๕  อัตรา ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ 
แนบท้ายประกาศนี้ 

    

 

  ๒๒๒๒. . . .     รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดเกีย่วกบัเกีย่วกบัเกีย่วกบัเกีย่วกบัการจา้งงานและคา่ตอบแทนการจา้งงานและคา่ตอบแทนการจา้งงานและคา่ตอบแทนการจา้งงานและคา่ตอบแทน        
                 ๒.๑  รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ดังรายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้ 
     ๒.๒  ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ีทําสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙  และอาจ

ต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน ๔ ปี 
     ๒.๓  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
           (๑)  ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับ

ตําแหน่งตามท่ีระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ ดังนี้ 
                - วุฒิปริญญาตรี  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป     เดือนละ  ๑๘,๐๐๐  บาท 
                   -  วุฒิปริญญาตรี  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ   เดือนละ  ๑๙,๕๐๐  บาท 
            (๒)  สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
                                  

 

         ๓.  คุณสมบัติท่ัวไป… 
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๓๓๓๓.  .  .  .  คุณสมบัตทิัว่ไปคุณสมบัตทิัว่ไปคุณสมบัตทิัว่ไปคุณสมบัตทิัว่ไปและคุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่ของผู้มสีทิธสิมคัรเขา้รบัการเลอืกสรรและคุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่ของผู้มสีทิธสิมคัรเขา้รบัการเลอืกสรรและคุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่ของผู้มสีทิธสิมคัรเขา้รบัการเลอืกสรรและคุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่ของผู้มสีทิธสิมคัรเขา้รบัการเลอืกสรร    
3.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือ           

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน

พรรคการเมือง 
(๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะ 

กระทําความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓  คือ 

(8.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(8.2) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(8.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(8.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(8.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

    ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง    
                              ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

(เอกสารหมายเลข ๑)   
    หมายเหตุ  ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 

ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถ่ิน  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม  
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  มายื่นด้วย 

      สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจรับการเลือกสรร เพ่ือจ้างเป็น
พนักงานราชการท่ัวไป  ท้ังนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันท่ี  
๒๗  มิถุนายน ๒๕๐๑  ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี  ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘ 

 
 
 
      
 
 
 

๔.   การรับสมัคร… 
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๔๔๔๔. . . .     การรับการรับการรับการรับสมัครสมัครสมัครสมัคร    
      ๔.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร   
           ให้ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง       

ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี  สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2580 9237  
ต้ังแต่วันท่ี  17 - 30 เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ  ท้ังนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตามข้อ ๔.๓ 

      ๔.๒  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
          (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด  ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดย

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน  ๓  รูป 
            (๒)  สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก      
ผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ  

            ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่  30 เมษายน ๒๕๕๗  ในกรณีที่ไม่สามารถ 
นําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้  โดย
ระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ี ท่ีได้รับอนุมัติ ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

                 (๓)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๑ ฉบับ 
                 (๔)   สําเนาหลักฐานอ่ืน  ๆเช่น  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีท่ี ชื่อ-นามสกุล 

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)                 
              ทั้งนี ้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู ้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ

กํากับไว้ด้วย  
  .  ๔.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัครรรร 
            ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 200 บาท 

     ๔.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร    
           ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้เรียบร้อยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั ้งนี ้ เป็นโมฆะสําหรับผู ้นั ้น และกรมควบคุมโรคจะไม่คืน      
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

 
 
 
 

5. การประกาศ... 
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๕๕๕๕.  .  .  .  การประกาศรายชื่อผู้การประกาศรายชื่อผู้การประกาศรายชื่อผู้การประกาศรายชื่อผู้สมัครสมัครสมัครสมัครเข้ารับการเข้ารับการเข้ารับการเข้ารับการเลือกสรร แเลือกสรร แเลือกสรร แเลือกสรร และการประกาศละการประกาศละการประกาศละการประกาศกาํหนดวัน เวลา  สถานที่กาํหนดวัน เวลา  สถานที่กาํหนดวัน เวลา  สถานที่กาํหนดวัน เวลา  สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ    

                    สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
พร้อมท้ังประกาศกําหนดวัน เวลา  สถานท่ีสอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันท่ี 14 พฤษภาคม ๒๕๕๗    
ท่ี กองการเจ้าหน้าท่ี กรมควบคุมโรค , สํานักควบคุมการบรโิภคยาสูบ และทางเว็บไซต์ http://btc.ddc.moph.go.th/ 
และ http://ddc.moph.go.th/  

 

๖๖๖๖.  .  .  .  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    
                    ให้มีการสอบ  ๒  ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง และภาคความเหมาะสม

กับตําแหน่ง โดยให้ผู้สมัครเข้าสอบภาคท่ี ๑ ก่อน  เม่ือสอบผ่านภาคท่ี ๑  โดยได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
แล้ว จึงมีสิทธิเข้าสอบภาคท่ี ๒ 

     ๖.๑  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน ให้เวลาทําคําตอบ ๑ ชั่วโมง และผู้ที่จะถือว่าสอบผ่านจะต้องได้คะแนนในภาคนี้ไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๖๐  ดังรายละเอียดหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งของแต่ละหน่วย 
ตามเอกสารหมายเลข ๑ 

     ๖.๒  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์  ท้ังนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใด เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน  คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น 
เป็นต้น รวมถึง สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และผู้ที่จะถือว่า
สอบผ่านในภาคนี้ จะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  

   

๗๗๗๗....     เกณฑ์การตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน    
     ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนสอบในแต่ภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  
  

๘๘๘๘. . . .     การการการการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร    
                    ๘.๑  กรมควบคุมโรค จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลําดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูง

ลงมาตามลําดับ  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้า
คะแนนยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า    

     ๘.๒  กรมควบคุมโรค จะประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้ข้ึนบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ ๘.๑  ณ  
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมควบคุมโรค , สํานักควบคุมการบรโิภคยาสูบ และทางเว็บไซต์ http://btc.ddc.moph.go.th/  
และ http://ddc.moph.go.th/  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบ
กําหนด ๒ ปี นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ 
แล้วแต่กรณี 

 
 

9. การจัดทําสัญญา... 
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๙๙๙๙.  .  .  .  การจดัทําสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลือกสรรการจดัทําสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลือกสรรการจดัทําสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลือกสรรการจดัทําสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลือกสรร    
๙.๑        การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับท่ีของแต่ละตําแหน่งใน

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตาม
ข้อ ๒.๓ (ข้อ ๑)  โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 

     ๙.๒  หากมีตําแหน่งพนักงานราชการท่ัวไปของสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบว่างลงอีก   
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้สามารถใช้ได้ด้วย 

     ๙.๓  หน่วยงานอ่ืนสามารถขอใช้ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้ งนี้ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด  
 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    3   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข ๑๑๑๑    

รายละเอยีดเกีย่วกบัการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทัว่ไป ของ กรมควบคมุโรครายละเอยีดเกีย่วกบัการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทัว่ไป ของ กรมควบคมุโรครายละเอยีดเกีย่วกบัการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทัว่ไป ของ กรมควบคมุโรครายละเอยีดเกีย่วกบัการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทัว่ไป ของ กรมควบคมุโรค    
ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่ครัง้ที่        12121212 / / / /๒๕๕๗๒๕๕๗๒๕๕๗๒๕๕๗    

    
หนว่ยที ่หนว่ยที ่หนว่ยที ่หนว่ยที ่๑ ๑ ๑ ๑ ตาํแหนง่นักวชิาการคอมพวิเตอร ์ตาํแหนง่นักวชิาการคอมพวิเตอร ์ตาํแหนง่นักวชิาการคอมพวิเตอร ์ตาํแหนง่นักวชิาการคอมพวิเตอร ์((((สาํนักควบคุมการบรโิภคยาสบูสาํนักควบคุมการบรโิภคยาสบูสาํนักควบคุมการบรโิภคยาสบูสาํนักควบคุมการบรโิภคยาสบู))))    

 
๑๑๑๑.... ชื่อตาํแหนง่ชื่อตาํแหนง่ชื่อตาํแหนง่ชื่อตาํแหนง่  นักวชิาการคอมพิวเตอร์ 
๒๒๒๒.... กลุม่งานกลุม่งานกลุม่งานกลุม่งาน      วิชาชีพเฉพาะ 

 
จาํนวนตาํแหนง่ว่จาํนวนตาํแหนง่ว่จาํนวนตาํแหนง่ว่จาํนวนตาํแหนง่ว่างางางาง    
ที่จะที่จะที่จะที่จะจ้างในครัง้แรกจ้างในครัง้แรกจ้างในครัง้แรกจ้างในครัง้แรก    

สถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการ    คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่    

จํานวน ๑ ตําแหน่ง กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ  
อ.เมือง  จ.นนทบุรี 
 

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
3) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
4) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
 

 
     ๓     ๓     ๓     ๓.  .  .  .  ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ    

        ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
           (๑). พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักควบคุม 

การบริโภคยาสูบท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๒)  พัฒนา  ปรบัปรุง website หน่วยงาน ให้มีภาพลักษณ์ท่ีทันสมัย และค้นหา เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

ตลอดจนดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
(๓). พัฒนา ปรับปรุงระบบร้องเรียนยาสูบออนไลน์รวมถึงระบบการรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๔)  ร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวังเพ่ือควบคุมยาสูบระดับชาติ  โดยเฉพาะมิติการเฝ้าระวัง  

ทางอินเทอร์เน็ต 
(๕)  เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง. แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่งเพ่ือให้ระบบ 

ปฏิบัติการ ทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

(6) รวบรวม... 
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(๖)  รวบรวม จัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ มีความเป็นปัจจุบันสืบค้นได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อ 
สนับสนุนการดําเนินงานควบคุมยาสูบท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒. ด้านการวางแผน 
พัฒนา  จัดทําแผนประเมินความเสี่ยง  ท้ังนี้เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

                 ๓. ด้านการประสานงาน 
         ประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเก่ียวข้องในการประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่อง 

ร้องเรียน/เว็บไซต์ของสํานักฯ                       

๔. ด้านการบริการ 
    ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ใช้เม่ือมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์   

เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

    ๔    ๔    ๔    ๔.  .  .  .  หลกัสตูรการสอบขอ้เขียนวชิาความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหน่ง หลกัสตูรการสอบขอ้เขียนวชิาความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหน่ง หลกัสตูรการสอบขอ้เขียนวชิาความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหน่ง หลกัสตูรการสอบขอ้เขียนวชิาความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหน่ง     
     ทดสอบความรู้ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน      

ให้เวลาทําตอบ  ๑ ชั่วโมง) 
๑. ความรู้ทางด้าน Hardware  Software ระบบเครือข่าย Internet และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ความรู้เรื่องระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) เนื้อหาความรู้ 

เก่ียวกับระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relational Database) ความปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูล  การใช้ภาษา SQL เป็นต้น 

๓. ความรู้เก่ียวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื้อหาเก่ียวกับภาษาท่ีใช้เขียนโปรแกรม ชนิดของ 
ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์  หลักการเขียนโปรแกรม  แนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ 

๔. ความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

หน่วยท่ี 2... 
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หนว่ยที ่หนว่ยที ่หนว่ยที ่หนว่ยที ่๒๒๒๒ ตาํแหนง่นักวชิาการสาธารณสขุ  ตาํแหนง่นักวชิาการสาธารณสขุ  ตาํแหนง่นักวชิาการสาธารณสขุ  ตาํแหนง่นักวชิาการสาธารณสขุ ((((สาํนักควบคมุการบรโิภคยาสบูสาํนักควบคมุการบรโิภคยาสบูสาํนักควบคมุการบรโิภคยาสบูสาํนักควบคมุการบรโิภคยาสบู))))    
 

๑๑๑๑.... ชื่อตาํแหนง่ชื่อตาํแหนง่ชื่อตาํแหนง่ชื่อตาํแหนง่  นักวชิาการสาธารณสุข 
๒๒๒๒.... กลุม่งานกลุม่งานกลุม่งานกลุม่งาน      บรหิารท่ัวไป 
 
จาํนวนตาํแหนง่วา่งจาํนวนตาํแหนง่วา่งจาํนวนตาํแหนง่วา่งจาํนวนตาํแหนง่วา่ง    
ที่จะจ้างในครัง้แรกที่จะจ้างในครัง้แรกที่จะจ้างในครัง้แรกที่จะจ้างในครัง้แรก    

สถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการ    คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่    

จํานวน 3 ตําแหน่ง - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 
จํานวน 1 ตําแหน่ง 
- กลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย 
จํานวน 2 ตําแหน่ง 
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

 

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ 
 

 
๓๓๓๓.... ลักษณะงานทีป่ฏบิตัิลักษณะงานทีป่ฏบิตัิลักษณะงานทีป่ฏบิตัิลักษณะงานทีป่ฏบิตัิ    

        ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน   
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 

(๑). ศึกษา  วิเคราะห์  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ และเฝ ้าระวังการควบคุมยาสูบ 

(๒)  สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา  เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

(๓). กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรคและ
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ   

(๔)  ร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวังเพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบระดับชาติ โดยเฉพาะมิติการเฝ้าระวัง
ทางอินเทอร์เน็ต 

(๕)  ร่วมจัดประชุมดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบระดับภูมิภาคอาเซียนท่ี
ประเทศไทยรับผิดชอบเป็นประเทศหลัก (Lead Country)  ให้สอดคล้องกับแผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

(๖)  ร่วมจัดประชุม ดําเนินการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วย
การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC)  และการประชุมคณะทํางานท่ีเก่ียวข้อง 

 
2. ด้านการวางแผน... 
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๒. ด้านการวางแผน 

(๑)  กําหนดแนวทาง และกรอบในการกํากับ ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานควบคุม
การบริโภคยาสูบของประเทศในทุกระดับ 

(๒)  วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนงานโครงการต่างๆ ของ 
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบท่ีกําหนดไว้ ระหว่างดําเนินงานและสิ้นสุดการดําเนินงาน 

๓. ด้านการประสานงาน 
(๑) .ประสานการตรวจราชการ  
(2)  ประสาน ติดตาม และรายงานผลการดํา เนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  นโยบายกระทรวงสาธารณสุข  กรมควบคุมโรค สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
และหน่วยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้อง 
                     (๓)  ประสานงานที่เก่ียวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ การอํานวยความสะดวก      
ในการไปราชการต่างประเทศ การอัพเดทข้อมูลลงเว็บไซต์อาเซียน ซ่ึงประเทศไทยเป็นผู้กํากับดูแล 
                     (๔)  ประสานงานกับองค์การอนามัยโลก  องค์การระหว่างประเทศ  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือ
เจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ  เพ่ือจัดการฝึกอบรม การประชุม การดูงานท้ังภายในและต่างประเทศ 

๔. ด้านการบริการ 
          (๑)  จัดทําคู่มือ แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการนิเทศ  ติดตาม. กํากับ. ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน   
  (๒)  นิเทศงานร่วมกับสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข การนิเทศงานกรมควบคุมโรค 
และการนิเทศงานสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ   

      ๔๔๔๔. . . . หลกัสตูรการสอบขอ้เขียนวชิาความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหน่งหลกัสตูรการสอบขอ้เขียนวชิาความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหน่งหลกัสตูรการสอบขอ้เขียนวชิาความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหน่งหลกัสตูรการสอบขอ้เขียนวชิาความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหน่ง    
        ทดสอบความรู้ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ให้เวลาทําตอบ  
1 ชั่วโมง) 
        ๑.  ความรู้เก่ียวกับพนักงานราชการ  
        ๒.  ความรู้ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา หรือด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
        ๓.  ความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) 
        ๔.  ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  การใช้อินเตอร์เน็ต  โปรแกรม Microsoft Office 
 

    
    
    
    
    
    
    

หน่วยท่ี 3... 
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หนว่ยที ่หนว่ยที ่หนว่ยที ่หนว่ยที ่๓๓๓๓ ตาํแหนง่นักประชาสัมพันธ ์ ตาํแหนง่นักประชาสัมพันธ ์ ตาํแหนง่นักประชาสัมพันธ ์ ตาํแหนง่นักประชาสัมพันธ ์((((สาํนักควบคมุการบรโิภคยาสบูสาํนักควบคมุการบรโิภคยาสบูสาํนักควบคมุการบรโิภคยาสบูสาํนักควบคมุการบรโิภคยาสบู))))    
 

     ๑     ๑     ๑     ๑.  .  .  .  ชื่ชืช่ื่ชื่อตาํแหนง่อตาํแหนง่อตาํแหนง่อตาํแหนง่  นักประชาสัมพันธ์ 
     ๒     ๒     ๒     ๒.  .  .  .  กลุม่งานกลุม่งานกลุม่งานกลุม่งาน      บริหารท่ัวไป 
 

จาํนวนตาํแหนง่วา่งจาํนวนตาํแหนง่วา่งจาํนวนตาํแหนง่วา่งจาํนวนตาํแหนง่วา่ง    
ที่จะจ้างในครัง้แรกที่จะจ้างในครัง้แรกที่จะจ้างในครัง้แรกที่จะจ้างในครัง้แรก    

สถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการสถานที่ปฏบิตัริาชการ    คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัคุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัคุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัคุณสมบตัเิฉพาะสําหรบั
ตําแหนง่ตําแหนง่ตําแหนง่ตําแหนง่    

จํานวน ๑ ตําแหน่ง กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและการสื่อสาร
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ  
อ.เมือง  จ.นนทบุรี 
 

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง 
ดังนี้ 

- ทางนิเทศศาสตร์ 
- ทางการประชาสัมพันธ์ 

 

 
๑๑๑๑.... ลักษณะงานทีป่ฏบิตัิลักษณะงานทีป่ฏบิตัิลักษณะงานทีป่ฏบิตัิลักษณะงานทีป่ฏบิตัิ    

        ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 

(๑). จัดทํา  พัฒนาเครื่องมือการสื่อสาร  และสื่อสารต้นแบบ  เพ่ือการควบคุมยาสูบ  ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย  ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ 

(๒)  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เก่ียวกับการควบคุมยาสูบแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ประชาชนท่ัวไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

(๓). ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานสื่อสารสาธารณะเพ่ือการ
ควบคุมยาสูบ 

๒. ด้านการวางแผน 

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๓. ด้านการประสานงาน 

(๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงและต่อยอดเก่ียวกับการสื่อสาร
สาธารณะของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

(๒)  ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานสื่อสาร
สาธารณะในการควบคุมยาสูบ 

4. ด้านการบริการ... 
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๔. ด้านการบริการ 
          ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความ 

เข้าใจท่ีถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน  และมีมนุษยสัมพันธ์  ทัศนคติในการบริการท่ีดี 
    

๒๒๒๒.... หลักสตูรการสอบข้อเขยีนวชิาความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่ หลักสตูรการสอบข้อเขยีนวชิาความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่ หลักสตูรการสอบข้อเขยีนวชิาความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่ หลักสตูรการสอบข้อเขยีนวชิาความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่     
     ทดสอบความรู้ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน ให้เวลา 

ทําตอบ  ๑ ชั่วโมง) 
                ๑.  ความรู้เก่ียวกับพนักงานราชการท่ัวไป 
                2.  ความรู้เก่ียวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
                3.  ความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) 
                4.  ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  การใช้อินเตอร์เน็ต  โปรแกรม Microsoft Office  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


