
 

                                                                                                                                                                                  

ประกาศส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

  ด้วยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ลงวันที ่๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ๑.๑ ชื่อต าแหน่ง และกลุ่มงาน 
  (๑) พนักงานอาลักษณ์ (ด้านกฎหมาย) (วุฒิปริญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  (๒) นิติกร (วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท)   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ๑.๒ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 ๑.๓ อัตราว่าง และค่าตอบแทนของแต่ละต าแหน่ง ดังนี้ 
  (๑) พนักงานอาลักษณ์ (ด้านกฎหมาย) มีอัตราว่าง จ านวน ๑ อัตรา  
   อัตราค่าตอบแทน ปริญญาตรี ๑๐,๐๑๐ บาท  
  (๒) นิติกร มีอัตราว่าง จ านวน ๑ อัตรา  
   อัตราค่าตอบแทน ปริญญาตรี ๑๐,๐๑๐ บาท  และปริญญาโท ๑๒,๒๓๐ บาท  
 ๑.๔ สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๑.๕ ระยะเวลาการจ้างครั้งแรก  จัดจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 ๒.๑   คุณสมบัติท่ัวไป 
  (๑)   มีสัญชาติไทย 

(๒)   มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี  
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

/ (๖) ไม่เป็น ... 
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 (๖)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมายื่นด้วย 

 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันได้เช่นกัน  
หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ 

๒.๒   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

๓. การรับสมัคร  
 ๓.๑   วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักบริหารกลาง 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ท าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์  
๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๐๙ - ๑๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ 
ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 
 ๓.๒   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๑ ป ี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
 (๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็น
วุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาก่อน
วันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ปริญญาบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้   
 (๓)   ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวอ่ืนที่ทางราชการ
ออกให้ จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๔)   ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (ส าหรับผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล 
(ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

           / ทั้งนี้ ส าเนา ... 
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ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อ และวันที่ก ากับไว้
ทุกหน้าของส าเนาเอกสารด้วย 
 ๓.๓   ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบในวันที่ยื่นใบสมัคร จ านวนต าแหน่งละ ๒๐๐ บาท 
และเมื่อสมัครสอบแล้ว ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
  ๓.๔   เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ 
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น      

๔. การประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่  
ในการประเมินสมรรถนะ     

     ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทาง www.cabinet.thaigov.go.th 

๕.   หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน โดยส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะด าเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑-๔ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว 
จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

๖.   เกณฑ์การตัดสิน 
 ๖.๑   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในแต่ละวิชา
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
      ๖.๒   ผู ้ที ่จะถ ือว ่า เป ็นผู ้ที ่ผ ่านการเล ือกสรรจะต้องเป ็นผู ้ที ่ได ้คะแนนในการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ๖.๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพ่ือขึ้นบัญชีในการจัดจ้าง
โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดไปตามล าดับ 
 ๖.๔ การจัดจ้างจะจ้างโดยเรียงล าดับตามที่ขึ้นบัญชีไว้ ในข้อ ๖.๓  
           / ๗. การประกาศ ... 
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๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประกาศรายชื่อผู้ผา่นการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ส านักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทาง  www.cabinet.thaigov.go.th  
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อบัญชีเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๘.   การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด 

   ประกาศ  ณ  วันที่      ๑๗     พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 

       (ลงนาม)      อ าพน กิตติอ าพน 
      (นายอ าพน กิตติอ าพน) 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cabinet.thaigov.go.th/


 
 

เอกสารแนบท้าย 

เอกสารแนบท้ายประกาศส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

๑. ต ำแหน่งพนักงำนอำลักษณ์ (ด้ำนกฎหมำย) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จ ำนวน ๑ อัตรำ  
๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง คือ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 

ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
  ๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งกฎหมายระเบียบข้าราชการทุกประเภท กฎหมายการแบ่งส่วนราชการต่างๆ 
และกฎหมายการจัดตั้งองค์กรทุกรูปแบบ และเสนอความเห็นเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  และระเบียบ
เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
   (๒)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   (๓) จัดท าวาระการประชุมและเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี  
   (๔) ศึกษาและสรุปผลงานของผู้ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงาน เพ่ือสอบถามความเห็น และด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  
   (๕) ตรวจสอบ กลั่นกรอง และด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ผู้วายชนม์ที่ได้เคยกระท าความดีความชอบ และชาวต่างประเทศที่กระท าความดีความชอบ แก่
ประเทศไทย 
   (๖) ตรวจสอบ กลั่นกรอง และด าเนินการขอพระราชทานเหรียญราชการต่าง ๆ 
   (๗) เสนอความเห็นและยกร่างหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
โดยเฉพาะในกรณีทีม่ีประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย 
   (๘) จัดเก็บสถิติข้อมูลเกี่ยวกับงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   (๙) ปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธีและพิธีตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
   (๑๑) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายงานให้พนักงานราชการ
ปฏิบัตินอกเหนือจากต าแหน่งก็ได้ 
           / ๑.๓ การประเมิน... 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 
  ๑.๓ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ มีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่ ๑ 
๑. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ๑๐๐ 

 

การสอบข้อเขียน 

 ๒. ความรู้ทั่วไปและความสามารถด้านภาษาไทย ๑๐๐ การสอบข้อเขียน 

 ๓. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ๕๐ การสอบข้อเขียน 

 ๔. ความสามารถและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
 

๕๐ การทดสอบตัวอย่างงาน 
(สอบปฏิบัติ) 

การประเมินครั้งที่ ๒   

 ๕.  มีความรับผิดชอบ   
 ๖.  มีความอดทนและเสียสละ 

๗. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับ 
      ผู้รว่มงานอ่ืนได้ดี 

 ๘.  มีความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 

 ๒. ต าแหน่งนิติกร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จ ำนวน ๑ อัตรำ 
  ๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง คือ ปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
  ๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑) ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย กฎ หรือสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ค าแนะน า
ในการปรับปรุงแก้ไข 
   (๒) ด าเนินการตรวจสอบ ตรวจทานร่างกฎหมายที่เป็นประกาศ ระเบียบที่ไม่ใช่
กฎกระทรวงขึ้นไป เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   (๓) ด าเนินการจัดประชุมหารือในเรื่องต่าง ๆ 
   (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   (๕) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิบัติ 
นอกเหนือจากต าแหน่งก็ได้   

           / ๒.๓ การประเมิน ... 
 
 

      ๑๐๐ 
 

การสัมภาษณ์ 



- ๓ - 

  ๒.๓ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ มีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที่ ๑ 
๑. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ๑๐๐ 

 

การสอบข้อเขียน 

 ๒. ความรู้ทั่วไปและความสามารถด้านภาษาไทย ๑๐๐ การสอบข้อเขียน 

 ๓. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ๕๐ การสอบข้อเขียน 

 ๔. ความสามารถและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
 

๕๐ การทดสอบตัวอย่างงาน 
(สอบปฏิบัติ) 

การประเมินครั้งที่ ๒   

 ๕.  มีความรับผิดชอบ   
 ๖.  มีความอดทนและเสียสละ 

๗. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับ 
      ผู้รว่มงานอ่ืนได้ดี 

 ๘.  มีความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 

ความหมายของการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
หมายถึง มีความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบข้อเขียน   

- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
หมายถึง มีความเข้าใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ 
วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบข้อเขียน   

- ความรู้ทั่วไปและความสามารถด้านภาษาไทย (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน) 
หมายถึง มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีความรู้  ความเข้าใจใน
หลักภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไทย สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถจัดท าสรุปใจความ 
หรือจับประเด็นส าคัญของบทความได้ 

 วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบข้อเขียน  

      ๑๐๐ 
 

การสัมภาษณ์ 

/ - ความสามารถ ... 



- ๔ - 

- ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถ
จัดท าสรุปใจความ หรือจับประเด็นส าคัญของบทความได้    
 วิธีการประเมิน โดยวิธีการสอบข้อเขียน  

- ความสามารถและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 หมายถึง สามารถสืบค้นข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีและข้อมูลอ่ืนทาง Internet ได ้
 วิธีการประเมิน โดยวิธีการทดสอบตัวอย่างงาน (สอบปฏิบัติ) 

การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) วิธีการประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ์  

- มีความรับผิดชอบ  
หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระท า
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย อีกทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น  

- มีความอดทนและเสียสละ  
หมายถึง การกระท าทุกอย่างด้วยความตั้งใจ สม่ าเสมอเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหา
และอุปสรรคทั้งปวง การละความเห็นแก่ตัว และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น 

-  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี  
 หมายถึง มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารติดตามงานได้  และท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี 

- มีความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ  
 หมายถึง มีความสามารถในการค้นหาแนวทางใหม่ๆ หรือวิธีการมาใช้ในการแก้ปัญหา และมีปัญญาไว 

 รู้เท่าทัน 
-------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


