
 
 
 
 

ประกาศสาํนักข่าวกรองแห่งชาต ิ
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจบุุคคลเขา้รบัราชการในตาํแหนง่ประเภททั่วไป 

 
----------------------------------- 

 
               ด้วย สํานักข่าวกรองแห่งชาติ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แหง่พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

      ๑.  ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รบั และจํานวนตําแหน่งว่าง 

           ๑.๑  ตําแหน่ง เจา้พนักงานการข่าวปฏิบัติงาน 

         -  อัตราเงินเดือนระหว่าง ๗,๓๐๐ - ๘,๐๓๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใดให้
เป็นไปตามที ่อ.ก.พ.สํานกัข่าวกรองแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง กําหนด 

                           -  จํานวนตําแหน่งว่างที่บรรจุได้ในครั้งแรก  ๑๐  ตําแหน่ง 

           ๑.๒  ตําแหน่ง เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน 

                           -  อัตราเงินเดือนระหว่าง ๗,๓๐๐ - ๘,๐๓๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รบัอัตราเงินเดือนเท่าใดให้
เป็นไปตามที ่อ.ก.พ.สํานกัข่าวกรองแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง กําหนด    
                           -  จํานวนตําแหน่งว่างที่บรรจุได้ในครั้งแรก  ๒๐  ตําแหน่ง 
 

      ๒.  ลักษณะงานที่ปฏิบติั 

                     ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้     
 

               ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัครสอบ 

                    ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
                ก. คุณสมบัติทั่วไป 
                             (๑)  มีสญัชาติไทย 
          (๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี 
             (๓) เปน็ผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
                ข. ลักษณะต้องห้าม 
          (๑)  เปน็ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

 
/(๒) เป็นคน... 



- ๒ - 
 
         (๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ได้แก่ 
                                  ๑) วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ 
                                  ๒)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                                  ๓)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                                  ๔)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                                  ๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรอืโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด  
         (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อนตามพระราช 
บัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
         (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
                            (๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือ 
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
         (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
         (๗) เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
                           (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรฐัวิสาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
                           (๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรอืปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี ้
หรือตามกฎหมายอื่น 
                 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายอื่น 
                 (๑๑)   เป็นผู้เคยกระทําการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรฐั 
 

                ผูท้ี่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 
หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙)   ผู้นั้น 
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน ๒ ปีแล้ว และในกรณีมลีักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออก
จากงานหรือออกจากราชการไปเกิน ๓ ปีแลว้ และต้องมิใชเ่ป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริต
ต่อหน้าที ่สําหรับผู้มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข.(๑) ใหม้ีสทิธิสมัครสอบแข่งขนัได้แต่จะมีสทิธิได้รับบรรจุ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามญัที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว    
 

      สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
                    ๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี ้  

 

 
 

/๔ การรับ... 



- ๓ - 
 
      ๔.  การรบัสมัครสอบ 

           ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึง 

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้ 

         (๑)  เปิดเว็บไซต์ http://www.nia.go.th หรือ http://job.nia.go.th หัวข้อ “รับสมคัรสอบ” 

                  (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
        (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาดเอ ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette  เป็นต้น  

                                ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
                     ๔.๒ นาํแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔  ภายในเวลาทําการของธนาคาร 
การรับสมคัรสอบจะมผีลสมบูรณเ์ม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบเรียบร้อยแลว้ภายในเวลาที่กําหนด 

(ผู้สมคัรสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครจากหน้าเว็บไซต์เมื่อชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบหลัง ๗ วันทําการเป็นต้นไป) 
                     ๔.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
                            ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหน่งละ ๒๓๐ บาท ประกอบด้วย                     
                                        - ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท 
                                        - ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท 
 

                                      **  ค่าธรรมเนียมจะไม่จา่ยคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้  ** 
 
 

               ๔.๔ ผู้สมคัรที่ชําระคา่ธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจาํตัวสอบ
ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 
 

         ๕.  เงื่อนไขการสมคัรสอบ 

                       ๕.๑ ผูส้มคัรสอบสมัครสอบในการแข่งขนัครั้งนี้ได้เพียงครั้งเดียวเทา่นัน้ 
            ๕.๒  ผู้สมัครสอบเลอืกสมัครสอบตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ่ง หรือ ทั้งสองตําแหน่งเมื่อเลือกแลว้
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 

             ๕.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรบั 

สมคัรสอบ คือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ผู้ทีจ่ะถือว่าเป็นผู้สําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร

ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ 
                     ๕.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ 
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจ 
 

/กรอกข้อมูล... 



- ๔ - 
 
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมคีวามผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
           ๕.๕ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรบัสมคัรสอบ และต้องกรอกรายละเอยีดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเปน็จริง ในกรณทีี่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้มคัร หรอื ตรวจพบว่าเอกสารหลกัฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมคัรสอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรอืไม่เป็นไป 
ตามประกาศรับสมัครสอบ สาํนักข่าวกรองแห่งชาติ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมคัรสอบครั้งนี้
มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

    ๖.  การประกาศรายชื่อผูส้มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบยีบเก่ียวกับการสอบ 

                  สํานักข่าวกรองแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทางเว็บไซต์ http://www.nia.go.th หรือ http://job.nia.go.th 
หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมคัรสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ” 
 

             ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 

                  หลักสตูรและวิธีการสอบแข่งขันฯ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดยสํานกัข่าวกรอง
แห่งชาติจะดําเนินการทดสอบภาคความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน และเมื่อผูส้มคัรสอบ
ผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) 
ต่อไป 
 

            ๘.  หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) 

                 ๘.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตาดํา 
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (เขียนชือ่-สกุล และเลขประจําตัวสอบหลังรูป) ลงลายมือชื่อ
ในใบสมัครใหค้รบถ้วน 
          ๘.๒ สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  (Transcript of Records) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ  
                 ๘.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เท่านั้น จํานวน ๒ ฉบับ 
                 ๘.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๒ ฉบับ 
                 ๘.๕ สําเนาหลกัฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกลุ (ในกรณ ี ช่ือ นามสกุล ในหลักฐานการสมคัร
ไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๒ ฉบับ 
                 ๘.๖ สําเนาใบสําคัญการสมรสทั้งผู้สมคัรเพศหญิงและเพศชาย จํานวน ๒ ฉบับ 
                 ๘.๗  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. จํานวน ๑ ฉบับ 
        ๘.๘ ใบรับรองแพทย์ซึง่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
พ.ศ. ๒๕๕๓  

                  สําเนาเอกสารทกุฉบับใหผู้้สมัครเขียนคาํรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”  พร้อมลงลายมือชื่อ  วันที่  และ
ระบุเลขประจาํตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 
 

 
 

/๙.เกณฑ์... 



- ๕ - 
 
 
   ๙.  เกณฑ์การตัดสนิ  

                 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
 
          ๑๐.  การขึ้นบัญชผีูส้อบแข่งขนัได้ 
 

        - การขึน้บัญชีผูส้อบแขง่ขันได้จะเรยีงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสงูสุดลงมาตามลาํดับ ในกรณีทีม่ี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผูส้อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกวา่เป็นผู้อยูใ่นลําดับที่สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ทีไ่ด้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเปน็ผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
                 - การขึ้นบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขนัอยา่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ใหมแ่ล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขนัได้ครั้งนี้เป็นอนัยกเลิก 
 

          ๑๑.  การบรรจุและแต่งตั้ง 

                 - ผูส้อบแข่งขันได้ในตําแหน่งใดจะได้รับการบรรจแุละแต่งต้ังตามลําดับทีใ่นบญัชีผูส้อบแข่งขันได้ 
โดยได้รับเงินเดอืนตามคณุวุฒิที่กําหนดเป็นคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่นั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑.๑ และ ๑.๒  
                 - ผูส้อบแข่งขันได้เมื่อได้รับการบรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึน้บัญชีผู้นั้น
ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
                   - สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ไม่ ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน

ทุกประเภท 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

นายสุวพันธ์ุ  ตันยุวรรธนะ 
 

 (นายสุวพันธ์ุ   ตันยุวรรธนะ) 
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียด คณุสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และหลักสตูรวิธีการสอบแข่งขัน 

(แนบท้ายประกาศสาํนักขา่วกรองแห่งชาต ิลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 
 

ตําแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏบิัตงิาน 
 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

 
                  ผูส้มัครสอบตอ้งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูงหรือคณุวุฒิอย่างอืน่ที่เทียบได้ในระดับเดยีวกัน
ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา  ปฏิบัติงาน 

ด้านการข่าว ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

       ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
                     (๑) ช่วยติดตามและสังเกตความเคลือ่นไหว สถานการณ ์และพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล 
องค์การ และสื่อมวลชนที่เป็นเป้าหมายด้านการข่าว เพื่อให้การดําเนินงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
            (๒) ช่วยตรวจสอบและสืบสวนประวัติและพฤติการณ์ของข้าราชการและลูกจ้างในส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกจิ รวมทั้งสํารวจตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมลูสําหรับผู้บังคับ 
บัญชานําไปกําหนดนโยบาย หรือ แผนการปฏิบัติงาน 
                     (๓) ร่วมกําหนดแผนและปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติงานในการต่อต้านการหาข่าว การจารกรรม 
การก่อวินาศกรรม การบ่อนทําลาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และการรักษาความปลอดภัย 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           (๔) เกบ็รวบรวมข่าวสาร สรุปและรายงานการปฏิบัติการ  
 

      ๒.  ด้านการบริการ 
           ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในทางการข่าว เพื่อประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน 
 

                     จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้นผู้สมัครจึงควร                  
                      -  สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย หรือ ทุรกันดารได้  และเป็นผู้ที่มี
สุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง 

 
/- มีคณุลักษณะ... 



- ๒ - 
 
                     -  มีคณุลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี  มีปฏิภาณไหวพริบ  มคีวามคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
                        -  มีความพรอ้มที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

 
                หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมี ๒ ภาค  ดังนี้ 

 
                ๑. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.)  (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
                     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
                     วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน  (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
                            ทดสอบความรู้ความสามารถในการติดตาม  รวบรวมข่าวสาร  และสรุปเหตผุลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง หรอืความ
สงบเรยีบร้อยภายในประเทศ การกินดีอยูดี่ของประชาชน ความรู้ในเรือ่งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และ
ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร ์
 

                 ๒. ภาคความเหมาะสมกับตาํแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                        จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการ
อ่ืนใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
และความรูใ้นเรือ่งการรกัษาความปลอดภัยแหง่ชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงท ี วาจา อุปนสิัย อารมณ์  
ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้รว่มงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลกั  
สมรรถนะทีจ่ําเป็นของตําแหน่ง 
 
 

------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียด คณุสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และหลักสตูรวิธีการสอบแข่งขัน 

(แนบท้ายประกาศสาํนักขา่วกรองแห่งชาต ิลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 
 

ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
 

                  ผูส้มัครสอบตอ้งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูงหรือคณุวุฒิอย่างอืน่ที่เทียบได้ในระดับเดยีวกัน
ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
 

        ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน 
ด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
 

                  ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
             (๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่าง
หนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพือ่สนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น 
และมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
             (๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสอื ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ
สะดวกต่อการค้นหา และเปน็หลักฐานทางราชการ 
             (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน 
             (๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนําไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 

                 ๒.  ด้านการบริการ 
            (๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
             (๒)   ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ข้อมูลเอกสารที่เป็นประโยชน์ได้ต่อไป 
             (๓)  ผลิตเอกสารต่าง  ๆ  เพื่อสนับสนนุการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
                      จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้นผู้สมัครจึงควร 
                       -  สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย หรือ ทุรกันดารได้  และเป็นผู้ที่
มีสุขภาพสมบรูณ์  แข็งแรง 
 

/- มีคณุลักษณะ... 



- ๒ - 
 
                       -  มีคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลทีแ่สดงถึงการมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี  มีปฏิภาณไหวพริบ  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
                       -  มคีวามพร้อมทีจ่ะปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานในภาวะ
ที่กดดัน 
 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

 
                หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมี ๒ ภาค  ดังนี้ 
 
                 ๑. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
                     ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
                          วิชาความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ  (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
                           ทดสอบความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
ความรูค้วามสามารถในการปฏบัิติงานธุรการ  งานสารบรรณ งานพสัดุ ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับการใช้คอมพิวเตอร ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ตลอดจนความสามารถใน
การใช้ภาษา 
                 ๒. ภาคความเหมาะสมกับตาํแหน่ง  (ภาค ค.)  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                        จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการ
อ่ืนใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
และความรูใ้นเรือ่งการรกัษาความปลอดภัยแหง่ชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงท ี วาจา อุปนสิัย อารมณ์  
ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้รว่มงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลกั  
สมรรถนะทีจ่ําเป็นของตําแหน่ง 
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