เลขที่ 9/2565

ประกาศ สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงานประจำ
สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. มีความประสงครบั สมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกและบรรจุเปนผูปฏิบัติงานประจำ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. ตำแหนงที่รับสมัคร
1.1 เจาหนาที่สารสนเทศ
(ฝายสำนักงาน)

จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

มีสัญชาติไทย
มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
เปนผูเลื่อมใสดวยความบริสุทธิ์ใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการ เจาหนาที่ หรือผูดำรงตำแหนงอื่นในพรรคการเมือง
ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
ไมเปนบุคคลลมละลาย
ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือสติฟนเฟอนไมสมประกอบ
ไมเปนโรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการนารังเกียจแกสังคม วัณโรคใน
ระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพ
ติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
(10) ไมเปนผูซึ่งอยูระหวางการถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุ ดงานเปน การชั ่วคราว
ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
(11) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิด
ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(12) ไมเ ปน ผู  เ คยถู ก ลงโทษไล อ อก ปลดออก หรื อ ให อ อกจากราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย
2.2 คุณสมบัติ...
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ดังนี้
 ดานความรู / ประสบการณการทำงาน ที่เกี่ยวของ อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
1) วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข ึ ้ น ไป ในสาขาวิ ช าใดวิ ช าหนึ ่ ง ทางคอมพิ ว เตอร
ระบบเทคโนโลยี ทางการสื่อสาร สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ หรือ
2) วุฒ ิการศึกษาระดับปริญ ญาตรีขึ้นไปในทุกสาขาวิชา โดยมีประสบการณการทำงาน
ในภาครัฐที่เกี่ยวของทางดานคอมพิวเตอร ระบบเทคโนโลยี ทางการสื่อสาร สารสนเทศ มาแลวไมนอยกวา 3 ป
 ดานความสามารถ ทางการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ระบบเทคโนโลยี การสื่อสารและ
สารสนเทศ ดานตาง ๆ อยางหนึ่งอยางใด หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
3) มี ค วามเชี ่ ย วชาญในการใช และสามารถสอนแนะงานผู  ร  ว มงานได ใ นโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐาน อาทิ Microsoft Office, WordPress,Internet ฯลฯ
4) มีความสามารถในการใชโปรแกรม เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ ที่ทันสมัย เพื่อประโยชน
ในการบริห ารงาน การจัดประชุ ม การจัดฝกอบรม สัมมนาแบบผสมผสานทั้ง Online และ Onsite ไดอ ย า ง
มีประสิทธิภาพ อาทิ Zoom Meeting, Microsoft Team, Google Meet, Webex Meetings ฯลฯ
5) มีความสามารถในการพัฒนาบริหารจัดการ และใชงาน Website และสื่อสังคมออนไลน
(Social Media) ตาง ๆ เพื่อประโยชนในการสื่อสารองคกร
6) มีความสามารถในการออกแบบกราฟก, Infographic ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา Content
คุณภาพเพื่อการสื่อสาร การบริหาร การใหบริการ ผานสื่อหรือชองทางออนไลนตาง ๆ อาทิ Social media,
Official website, E-mail, Dashboard
 ดานความรูความเขาใจ ในบริบทที่เกี่ยวของกับการทำงาน
7) มีความรูความเขาใจในเปาหมาย ทิศทาง การทำงานของหนวยงาน
8) มีค วามรูค วามเข า ใจเกี่ย วกั บ กฎหมายตาม พ.ร.บ.คอมพิ ว เตอร พ.ร.บ. คุ  ม ครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบสารสนเทศ
 คุณลักษณะอื่น ๆ ที่สำคัญ และจำเปนตอการปฏิบัติงาน
9) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีการควบคุมอารมณตนเองไดดี มีทักษะในการสื่อสารประสาน
สัมพันธกับผูอื่นไดในทุกระดับ
10) ตั้งใจ กระตือรือรน สามารถเผชิญความกดดันและแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
11) มีความคิดที่เปดกวาง ยืดหยุน รักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
12) ชอบมีแนวคิดริเริ่มใหม ๆ ในการปรับปรุงงาน
13) สามารถสื่อสารทำความเขาใจทางภาษาอังกฤษไดในระดับพอใช

3. หนาที่...
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3. หนาที่ความรับผิดชอบ
(1) วิเคราะหและแกไขปญหาคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวร ซอฟตแวร และอุปกรณตอพวงอุปกรณ
สื่อสาร รวมถึงระบบเน็ตเวิรคภายใน
(2) ศึ ก ษา วิ เ คราะห กำหนดคุ ณ ลั ก ษณะ ติ ด ตั ้ ง บริ ห ารจั ด การคอมพิ ว เตอร เ พื ่ อ ให ไ ด
คอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหนวยงานและตรงตามความตองการในการใชงาน
(3) แกไขปญหาและพัฒนาระบบงานหลักตาง ๆ ของสถาบัน และสามารถสอนแนะงานผูรวมงาน
ไดในโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน อาทิ Microsoft Office, WordPress,Internet ฯลฯ
(4) พัฒนาบริหารจัดการ และใชงาน Website และสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ตาง ๆ
เพื่อประโยชนในการสื่อสารองคกร
(5) บริหารจัดการโปรแกรม เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ ที่ทันสมัย เพื่อประโยชนในการบริหารงาน
การจัดประชุม การจัดฝกอบรม สัมมนาแบบผสมผสานทั้ง Online และ Onsite ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อาทิ Zoom Meeting, Microsoft Team, Google Meet, Webex Meetings ฯลฯ
(6) ออกแบบกราฟ ก , Infographic ที ่ เ ช ื ่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นา Content คุ ณ ภาพ
เพื่อการสื่อสาร การบริหาร การใหบริการ ผานสื่อหรือชองทางออนไลนตาง ๆ อาทิ Social
media, Official website, E-mail, Dashboard
(7) วางแผนงานพัฒ นาระบบสารสนเทศ ตลอดจนการนำขอมูลภายในองคกรมาวิเคราะห
เพื่อการพัฒนาอันเปนประโยชนตอองคกรและสังคม โดยแผนงานทางการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศตองสอดคลองไปตามวิสัยทัศนและแผนงานของสถาบันฯ
(8) ตรวจสอบ สืบคน การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขาขายไมเหมาะสม ขัดตอกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับที่กำหนด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ของขอมูลหรือระบบ
(9) ตรวจสอบ สืบคน ขอมูลกฎหมายตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร และพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 พรอมปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับที่กำหนด
(10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. การรับสมัคร ผูสนใจสมัครดวยตนเอง สงทางไปรษณีย หรือสงทาง E-mail พรอมหลักฐานดังนี้
(1) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปริญญาบัตร และ Transcript) จำนวนอยางละ 1 ฉบับ
(2) สำเนาทะเบียนบาน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(3) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถายมาไมเกิน 6 เดือน
จำนวน 1 รูป
(4) หลักฐานการเกณฑทหาร ใบ ส.ด.9 พรอมรับรองสำเนา (ถามี)
(5) หลักฐานการผานงานและประสบการณ จำนวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่น เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถามี)
(7) กรอกใบสมัครใหละเอียดครบถวนเพื่อประกอบการพิจารณาเปนสำคัญ (ตองมี)
5. ขั้นตอน...
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5. ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือก
ขั้นตอนและกำหนดการ
1. ประกาศรับสมัคร/ยื่นใบสมัคร
2. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเบื้องตน
3. การทดสอบ

วันดำเนินการ
วันที่ 20 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2565
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
จะกำหนดใหทราบภายหลัง

หมายเหตุ 1. ตารางขั้นตอนและกำหนดการ และวันดำเนินการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม
2. ผูที่มีประสบการณในงานที่เกี่ยวของจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
6. สถานที่รับสมัคร
สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
เลขที่ 120 หมู 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเ กียรติ 80 พรรษา
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 08 6328 7302, 02 141 8998, 02 141 9928 โทรสาร 02 143 9365
ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail : hr@igpthai.org

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มิถุนายน 2565

(หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
ผูอำนวยการสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
สำนักงาน ก.พ.ร.
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