ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 13/๒๕๕7
ด้ ว ย กรมควบคุ มโรค มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รเลื อ กสรรบุ คคลเพื่ อจ้ า งเป็ น พนั กงาน
ราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ และตําแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ของสํานักสื่อสารความ
เสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง ที่รับสมัคร
ตํา แหน่งว่ า งครั้ งแรกที่ จะทํ า สัญ ญาจ้า ง จํา นวน 2 ชื่ อตํ า แหน่ ง ดังรายละเอีย ดตาม
เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
2. รายละเอียดการจ้างงานและค่าตอบแทน
2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ดังรายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
๒.๒ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และ
อาจต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี
๒.๓ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
(๑) ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นตามคุ ณ วุ ฒิ ที่ กํ า หนดเป็ น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ ดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เดือนละ 18,000 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เดือนละ 13,800 บาท
(2) สิทธิป ระโยชน์อื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕4

3.คุณสมบัติ...

-๒3 . คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณสมบั
ณ สมบัติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า รั บ การ
เลือกสรร
3.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ มีกายทุ พพลภาพจนไม่สามารถปฏิบั ติหน้า ที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ
(8.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(8.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(8.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(8.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(8.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
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
สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณร ทางราชการไม่ รั บ สมั ค รและไม่ อ าจเข้ า รั บ การ
เลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๓๘

4. การรับสมัคร...

-๓4. การ
การรัรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ถนนติวานนท์
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2590 3861 ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 เมษายน ๒๕๕๗
ในเวลาราชการทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตามข้อ 4.3
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
๒) สํ า เนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ประกาศนี ย บั ต ร และสํ
และ า เนาระเบี ย นแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาหรื อ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด นั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่
30 เมษายน ๒๕๕๗ ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้
4.3.1 ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมในการสมัครจํานวน 200 บาท
4.3.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียมในการสมัครจํานวน 100 บาท
4.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ให้เรียบร้อยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือ
ว่าการรับสมัครและการได้เข้า รับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็น โมฆะสําหรับผู้นั้ น และกรมควบคุมโรคจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
5. การประกาศ...

-๔5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งประกาศกําหนดวัน
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร
๓ ชั้ น ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี , สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพั ฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ
“ป ร ะ ก า ศ เ กี่ ย ว กั บ ง า น ” และเว็ บไซต์ สํ านั กสื่ อสารความเสี่ ยงและพั ฒนาพฤติ กรรมสุ ขภาพ
http://www.riskcomddc.com
6. หลักเกณฑ์และวิธีธกี ารเลือกสรร
ให้มีการสอบ 2 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง โดยให้ผู้สมัครเข้าสอบภาคที่ 1 ก่อน เมื่อสอบผ่านภาคที่ 1 โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ
60 แล้ว จึงมีสิทธิเข้าสอบภาคที่ 2
6.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จะทดสอบความรู้ความสามารถโดย
วิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ให้เวลาทําคําตอบ 2 ชั่วโมง และผู้ที่จะถือว่าสอบผ่านจะต้องได้
คะแนนในภาคนี้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ดังรายละเอียดหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งของแต่ละหน่วย ตามเอกสารหมายเลข 1
6.2 ภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง จะประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง โดย
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใด เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน และผู้ที่จะถือว่าสอบผ่านในภาคนี้
จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 กรมควบคุมโรคจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้า
คะแนนยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
8.2 กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ
8.1 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค , สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาคาร 7
ชั้น 2 กรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th และhttp://www.riskcomddc.com โดย
บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่
วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
9. การจัดทํา...

-๕9. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
9.1 การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะเป็นไปตามลําดับที่ของแต่ละตําแหน่ง
ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามข้อ 2.3 (1) โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
9.2 หากมีตําแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ของสํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพว่างลงอีก บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้สามารถใช้ได้ด้วย
9.3 หน่วยงานอื่นสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.๒๕๕7

เอกสารหมายเลข ๑
รายละเอียดเกีย่ วกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไป ของ กรมควบคุมโรค
ครัง้ ที่ 13 /๒๕๕7
๒๕๕7
หน่วยที่ ๑ ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (สํานักสือ่ สารความเสีย่ งและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)
ภาพ)
๑. ชือ่ ตําแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
๒. กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่างทีจ่ ะ
สถานที่ปฏิบตั ริ าชการ
จ้างในครัง้ แรก
จํานวน 1 ตําแหน่ง
- กลุ่มเฝ้าระวังสื่อและตอบโต้
สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ถนนติวานนท์
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทาง
ใดทางหนึ่งดังนี้
- ทางนิเทศศาสตร์
- ทางวารสารศาสตร์
- ทางสื่อสารมวลชน
- ทางการประชาสัมพันธ์
- ทางการกระจายเสียง
2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเผยแพร่ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการ
เผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
(2) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบ ในการ
จัดทําแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน
(3) ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้
ประกอบในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการดําเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร
ความรู้ของหน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น
(4) สํารวจ...
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(4) สํารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกําหนด
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์และโครงการเกี่ยวกับการดําเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
(5) เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่
ต่าง ๆ
(6) จัดทําสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ
(7) ดําเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อและช่องทาง
การเผยแพร่ต่าง ๆ
(8) กํากับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย
(9) ร่วมดําเนินการประเมินผล การดําเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(10) จัดทําระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานด้านการเผยแพร่ กิจกรรม
ข่าวสาร ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
(2) ให้คําปรึกษา แนะนํา ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์และสร้าง
ความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป
4. หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที
วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ให้เวลาทําตอบ 2 ชั่วโมง)
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (60 คะแนน)
๒. ความรู้ความสามารถด้านการประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุการณ์ เพื่อนําเสนอเฉพาะด้าน
(40 คะแนน)
หน่วยที่ ๒...

-3หน่วยที่ ๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (สํานักสื่อสารความเสีย่ งและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)
ภาพ)
๑. ชือ่ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
๒. กลุม่ งาน เทคนิคทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่างทีจ่ ะ
สถานที่ปฏิบตั ริ าชการ
จ้างในครังแรก
้งแรก
จํานวน 1 ตําแหน่ง - กลุ่มพัฒนาภาพลักษณ์และ
ภาคีเครือข่าย
สํานักสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ถนนติวานนท์
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
2. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๓. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทํางาน แก้ไขปัญหาการใช้ งานของ
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุน ต่าง ๆ เพื่อให้
ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สํารอง
กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
(3) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บํารุงรักษา
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ ภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
4. หลักสูตร...
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4. หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100
คะแนน ให้เวลาทําตอบ 2 ชั่วโมง)
1. ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
2. ความรู้เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความรู้เรื่องการจัดทําระบบฐานข้อมูล (Database)

