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ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 12 /๒๕๕๗
ด้วย กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตําแหน่งตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ของสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งว่างครัง้ แรกและสถานที่ปฏิบตั งิ าน
ตําแหน่งว่างครั้งแรกที่จะทําสัญญาจ้าง จํานวน ๕ อัตรา ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑
แนบท้ายประกาศนี้
๒. รายละเอียดเกี
ดเกีย่ วกับการจ้างงานและค่าตอบแทน
๒.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ดังรายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
๒.๒ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และอาจ
ต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน ๔ ปี
๒.๓ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
(๑) ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับ
ตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ ดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เดือนละ ๑๙,๕๐๐ บาท
(๒) สิท ธิป ระโยชน์อื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนัก งานราชการ
เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. คุณสมบัติทั่วไป…
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ไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มสี ทิ ธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
3.๑ 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) ไม่เ ป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ
(8.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(8.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(8.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(8.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(8.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครต้ องมีคุณสมบัติเ ฉพาะสํา หรับตํา แหน่ ง ตามรายละเอียดแนบท้ ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข ๑)
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจรับการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๔. การรับสมัคร…
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๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ที่มีค วามประสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กสรร ขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง
ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2580 9237
ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตามข้อ ๔.๓
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดย
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่า เป็น ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๕๗ ในกรณีที่ไม่สามารถ
นําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดย
ระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
ทั้งนี ้ ในสํา เนาหลักฐานทุก ฉบับ ให้ผู้ส มัครเขี ยนคํา รับ รองสํ าเนาถู กต้ องและลงชื่ อ
กํากับไว้ด้วย
. ๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 200 บาท
๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้เรียบร้อยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่า
การรับ สมัค รและการได้เ ข้า รับ การเลือ กสรรครั ้ง นี ้ เป็น โมฆะสํ า หรับ ผู ้นั ้น และกรมควบคุม โรคจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

5. การประกาศ...
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สมัครเข้
รเข้ารับการเลื
การเลือกสรร และการประกาศ
และการประกาศกํ
ละการประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
พร้อมทั้งประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕๗
ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค , สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ และทางเว็บไซต์ http://btc.ddc.moph.go.th/
และ http://ddc.moph.go.th/
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ให้มีการสอบ ๒ ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และภาคความเหมาะสม
กับตําแหน่ง โดยให้ผู้สมัครเข้าสอบภาคที่ ๑ ก่อน เมื่อสอบผ่านภาคที่ ๑ โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
แล้ว จึงมีสิทธิเข้าสอบภาคที่ ๒
๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน ให้เวลาทํา คําตอบ ๑ ชั่ว โมง และผู้ที่จ ะถือว่า สอบผ่านจะต้องได้คะแนนในภาคนี้ไม่ต่ํา กว่า
ร้อยละ ๖๐ ดังรายละเอียดหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งของแต่ละหน่วย
ตามเอกสารหมายเลข ๑
๖.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใด เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ
เช่น ความรู้ที่อ าจใช้เ ป็น ประโยชน์ใ นการปฏิบัติงานในหน้า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ว งทีว าจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น
เป็นต้น รวมถึง สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และผู้ที่จะถือว่า
สอบผ่านในภาคนี้ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๘. การ
การขึขึ้นบัญชีผ้ผู ่านการเลือกสรร
๘.๑ กรมควบคุมโรค จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง
ลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้า
คะแนนยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
๘.๒ กรมควบคุมโรค จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ ๘.๑ ณ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค , สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ และทางเว็บไซต์ http://btc.ddc.moph.go.th/
และ http://ddc.moph.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กําหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี
9. การจัดทําสัญญา...
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๙.๑ การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับที่ของแต่ละตําแหน่งใน
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตาม
ข้อ ๒.๓ (ข้อ ๑) โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
๙.๒ หากมี ตํ า แหน่ งพนั กงานราชการทั่ ว ไปของสํ านั กควบคุ มการบริ โภคยาสู บว่ างลงอี ก
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้สามารถใช้ได้ด้วย
๙.๓ หน่ ว ยงานอื่ น สามารถขอใช้ บั ญ ชี ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรครั้ ง นี้ ไ ด้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เอกสารหมายเลข ๑
รายละเอียดเกีย่ วกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไป ของ กรมควบคุมโรค
ครัง้ ที่ 12 /๒๕๕๗
/๒๕๕๗
หน่วยที่ ๑ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ)
๑. ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒. กลุม่ งาน วิชาชีพเฉพาะ
จํานวนตําแหน่งว่าง
าง
ที่จะจ้
ะจ้างในครัง้ แรก
จํานวน ๑ ตําแหน่ง

สถานที่ปฏิบตั ริ าชการ

คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง

กลุ่มพัฒนาวิชาการ
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
อ.เมือง จ.นนทบุรี

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
4) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

๓.
๓. ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑). พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักควบคุม
การบริโภคยาสูบที่มีประสิทธิภาพ
(๒) พัฒนา ปรับปรุง website หน่วยงาน ให้มภี าพลักษณ์ที่ทันสมัย และค้นหา เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ตลอดจนดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
(๓). พัฒนา ปรับปรุงระบบร้องเรียนยาสูบออนไลน์รวมถึงระบบการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
(๔) ร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบระดับชาติ โดยเฉพาะมิติการเฝ้าระวัง
ทางอินเทอร์เน็ต
(๕) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง. แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่งเพื่อให้ระบบ
ปฏิบัติการ ทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(6) รวบรวม...
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(๖) รวบรวม จัด เก็ บข้ อมูล ไว้ อย่ างเป็น ระบบ มี ความเป็นปัจจุบันสืบค้น ได้ ง่า ย ทั้งนี้เพื่ อ
สนับสนุนการดําเนินงานควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิภาพ
๒. ด้านการวางแผน
พัฒนา จัดทําแผนประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
๓. ด้านการประสานงาน
ประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวข้ องในการประชาสั มพันธ์ร ะบบรับ เรื่ อง
ร้องเรียน/เว็บไซต์ของสํานักฯ
๔. ด้านการบริการ
ให้ คํา ปรึ กษาแนะนํา แก่ ผู้ ใช้ เ มื่ อมี ปั ญ หาหรื อข้ อสงสั ย ในการใช้ งานเครื่ องคอมพิ ว เตอร์
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.
๔. หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ให้เวลาทําตอบ ๑ ชั่วโมง)
๑. ความรู้ทางด้าน Hardware Software ระบบเครือข่าย Internet และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ความรู้เรื่องระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) เนื้อหาความรู้
เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relational Database) ความปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูล การใช้ภาษา SQL เป็นต้น
๓. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม ชนิดของ
ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม แนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
๔. ความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน)

หน่วยที่ 2...
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๑. ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
๒. กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง
ที่จะจ้างในครัง้ แรก
จํานวน 3 ตําแหน่ง

สถานที่ปฏิบตั ริ าชการ
- กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
จํานวน 1 ตําแหน่ง
- กลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย
จํานวน 2 ตําแหน่ง
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
อ.เมือง จ.นนทบุรี

คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

๓. ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑). ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ และเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบ
(๒) สรุ ปรายงานเกี่ยวกั บการดํ าเนิ นงาน หรื อรายงานการรวบรวมข้ อมูลทางวิ ชาการด้ าน
สาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(๓). กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรคและ
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
(๔) ร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบระดับชาติ โดยเฉพาะมิติการเฝ้าระวัง
ทางอินเทอร์เน็ต
(๕) ร่ วมจั ดประชุ มดํ าเนิ นการตามแผนยุ ทธศาสตร์ การควบคุ มยาสู บระดั บภู มิภาคอาเซี ยนที่
ประเทศไทยรับผิดชอบเป็นประเทศหลัก (Lead Country) ให้สอดคล้องกับแผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
(๖) ร่วมจัดประชุม ดําเนินการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วย
การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC) และการประชุมคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน...
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(๑) กําหนดแนวทาง และกรอบในการกํากับ ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานควบคุม
การบริโภคยาสูบของประเทศในทุกระดับ
(๒) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนงานโครงการต่างๆ ของ
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบที่กําหนดไว้ ระหว่างดําเนินงานและสิ้นสุดการดําเนินงาน
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) .ประสานการตรวจราชการ
(2) ประสาน ติ ด ตาม และรายงานผลการดํา เนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาล
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
และหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
(๓) ประสานงานที่เ กี่ยวข้ องกั บ ความร่ วมมื อระหว่า งประเทศ การอํานวยความสะดวก
ในการไปราชการต่างประเทศ การอัพเดทข้อมูลลงเว็บไซต์อาเซียน ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้กํากับดูแล
(๔) ประสานงานกับ องค์การอนามัยโลก องค์ การระหว่ างประเทศ ผู้ เชี่ยวชาญ หรื อ
เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ เพื่อจัดการฝึกอบรม การประชุม การดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ
๔. ด้านการบริการ
(๑) จัดทําคู่มือ แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม. กํากับ. ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
(๒) นิเทศงานร่วมกับสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข การนิเทศงานกรมควบคุมโรค
และการนิเทศงานสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
๔. หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ให้เวลาทําตอบ
1 ชั่วโมง)
๑. ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
๒. ความรู้ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน)
๔. ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต โปรแกรม Microsoft Office

หน่วยที่ 3...

-5หน่วยที่ ๓ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ)
๑.
่อตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
๑. ชือตํ
๒.
๒. กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง
ที่จะจ้างในครัง้ แรก
จํานวน ๑ ตําแหน่ง

สถานที่ปฏิบตั ริ าชการ

คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและการสื่อสาร ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชา
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
นิเทศศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง
อ.เมือง จ.นนทบุรี
ดังนี้
- ทางนิเทศศาสตร์
- ทางการประชาสัมพันธ์

๑. ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการในการทํ า งาน
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑). จัดทํา พัฒนาเครื่องมือการสื่อสาร และสื่อสารต้นแบบ เพื่อการควบคุมยาสูบ ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ
(๒) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(๓). ศึ กษา วิ เ คราะห์ ติ ด ตามและประเมิ น ผล การดํา เนิน งานสื่ อสารสาธารณะเพื่ อการ
ควบคุมยาสูบ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํา งานที่รับ ผิด ชอบ ร่ว มดํา เนิน การวางแผนการทํา งานของหน่ว ยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว ม เชื่ อ มโยงและต่ อ ยอดเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร
สาธารณะของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
(๒) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสื่อสาร
สาธารณะในการควบคุมยาสูบ
4. ด้านการบริการ...
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ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และมีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติในการบริการที่ดี
๒. หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ให้เวลา
ทําตอบ ๑ ชั่วโมง)
๑. ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไป
2. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
3. ความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน)
4. ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต โปรแกรม Microsoft Office

