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ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

เรื่อง  รับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 
---------------------------- 

 
 ดวย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (สํานักงาน 
กปร.)   จะดําเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป  ดังนั้น   อาศัยอํานาจตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.)  เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศ คพร. เรื่องการกําหนดลักษณะงาน
และคุณลักษณะเฉพาะงานและคุณสมบัติของกลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลง
วันที่  28 กุมภาพันธ 2554  และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน
พนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ช่ือกลุมงาน ตาํแหนง และรายละเอียดการจางงาน 

  1.1  กลุมงานบริหารทั่วไป 

   (1) ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 ตําแหนง 
  (2) ตําแหนงบุคลากร     จํานวน 1 ตําแหนง 

  1.2 กลุมงานเทคนิค 
   (1) ตําแหนงนายชางฝมือท่ัวไป    จํานวน 1 ตําแหนง 
   (2) ตําแหนงพนักงานประจําสํานักงาน   จํานวน 1 ตําแหนง 
   รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1-1 ถึง 1-4) 

  1.3  สิทธิประโยชน  เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
และตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกําหนด ตลอดจนสิทธิประโยชนอื่น ๆ ตาม
ประเภทและเงื่อนไขที่มีกฎหมายหรือระเบียบราชการกําหนด ดูรายละเอียดที่ www.ocsc.go.th.(การ
บริหารทรัพยากรบุคคล/ระบบพนักงานราชการ) 

  1.4 ระยะเวลาการจาง ประมาณเดือนมิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559   และอาจ
ไดรับการตอสัญญาจาง  ทั้งนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสมโดยตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน
อยูในระดับดีขึ้นไป  หรือตามเกณฑที่จะมีประกาศกําหนด                 /2. คุณสมบัติ... 
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2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 

   2.1 คณุสมบตัิทั่วไป   ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองมคีณุสมบัติทั่วไปตามขอ 8 แหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่สํานักงาน กปร.เพิ่มเติมตามขอ 8 (9) ของ
ระเบียบดังกลาว ดังตอไปนี ้
    1) มีสัญชาติไทย 
    2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ  (นับถึงวันปดรับสมคัร)  
    3) เปนผูเสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
    4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
    5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน ไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
    6) ไมเปนผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 
    7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  และไมเปนผู
บกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
    8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยอื่น
ของรัฐ    

  หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรและไดรับการจางนั้น ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปน
ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และ
แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม กฎ ก.พ.วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย  

  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับการเลือกสรรเปน
พนักงานราชการทั่วไปได ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว 98/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถระสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
    ผูสมัครตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามบัญชีรายละเอียดของแตละ
ตําแหนงแนบทายประกาศ (เอกสารแนบ 1-1 ถึง 1-4) นี้  
 

 
/3. การรับสมัคร... 
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3. การรับสมัคร และเงื่อนไขการรับสมัคร 

  3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร   
    ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง   
ในระหวางวันที่  1-5 เมษายน 2556 ภาคเชาเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.  ภาคบายเวลา 13.00 น. ถึง
เวลา 17.00 น.  โดยสมัครสอบไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น (จะดําเนินการประเมินสมรรถนะดานความรู  
(สอบขอเขียน) ในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหนง)  ที่กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ    สํานักงาน  กปร.  เลขที่  2012   ซอยอรุณอมรินทร  36   ถนน 
อรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท 0 2447 8500-6 ตอ 106-
108, 0 2 447 8550  โทรสาร 02447 8551 (ผังเสนทางตามเอกสารแนบทายประกาศนี้)  

  ทั้งนี้ ผูที่เปนพนักงานราชการของสํานักงาน กปร. อยูแลว หากประสงคจะสมัครเขารับการ
เลือกสรรเพื่อเปลี่ยนตําแหนงจะตองยื่นใบสมัครและเขาสูกระบวนการสรรหาและเลือกสรรเชนเดียวกับ
บุคคลทั่วไป 

  3.2 คาธรรมเนียมสอบ  

    ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบ ตําแหนงละ 200 บาท  ในวันที่ยื่นใบสมัคร  เมื่อสมัคร
สอบแลวคาธรรมเนียมการสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ  

  3.3 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร  
    1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป  
จํานวน 2 รูป (ใหเขียนชื่อ  – นามสกุล หลังรูปดวย)  
    2) สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง
ตามที่ประกาศรับสมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับ
สมัคร 
     กรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาขางตนมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําคัญในการศึกษาและวันที่ท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่ง
ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนได 

  3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ 
  4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณีที่มีชื่อ-สกุล ในหลักฐานการ

สมัครไมตรงกัน)   
  5) หนังสือรับรองการทํางานหรือหนังสือรับรองความประพฤติจากนายจางหรือหนวยงานที่

สังกัด  (ถามี) 
    6) สําเนาหลักฐานที่แสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร เชน สด.8 หรือ สด.43 หรือไดรับการ
ยกเวน จํานวน 1 ฉบับ  (ถามี)        /สําเนาหลักฐาน... 
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      สําเนาหลักฐานเอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการสมัครใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนา
ถูกตอง” และลงช่ือกํากับไวทุกหนาที่ใชเปนหลักฐานดวย     

  3.4 เงื่อนไขการสมัคร   

    ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน   ในกรณีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการใหขอมูล ขอเท็จจริงอันเปนเท็จหรือปดบัง
ขอมูล ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการสมัครอันมีผลทําใหสํานักงาน กปร.รับสมัครผูสมัครทั้งที่ไมมีสิทธิสมัคร 
ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้ของผูสมัครรายนั้นเปนโมฆะ   ทั้งนี้สํานักงาน 
กปร.จะไมคืนคาธรรมเนียมสอบ และผูสมัครไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใด ๆ 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 

สํานักงาน กปร. จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรและวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบ
และประเมินสมรรถนะในวันที่ 19 เมษายน 2556  ณ หองโถงชั้นลาง สํานักงาน กปร. และทาง 
www.rdpb.go.th. (งานบริหารทรัพยากรบุคคล) 

5. หลักเกณฑ วิธีการเลือกสรร และเกณฑการตัดสิน 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้ ผูที่ผานการเลือกสรรจะตองไดคะแนนการประเมินสมรรถนะแตละประเภทไมต่ํากวารอยละ 60 
ของคะแนนเต็มในการประเมินสมรรถนะนั้น ๆ   โดยจะทําการสอบขอเขียนกอน ผูที่ผานการสอบขอเขียน
จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินโดยการสัมภาษณ หรือสอบปฏิบัติ (ถามี) ตอไป    

6.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

 สํานักงาน กปร. จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร  โดยเรียงลําดับคะแนนจากผูที่ไดคะแนน
สูงสุดลงมาตามลําดับ  กรณีคะแนนเทากันจะใหผูไดคะแนนการสัมภาษณและประเมินบุคคลสูงกวาอยูใน
ลําดับที่สูงกวา   หากคะแนนสัมภาษณและประเมินบุคคลเทากันอีกจะใหผูไดรับหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครกอนอยูในลําดับสูงกวา  ทั้งนี้บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรจะมีอายุ 2 ป นับแตวันที่ประกาศขึ้น
บัญชี เวนแตสํานักงาน กปร. จะมีการประกาศรับสมัครพนักงานราชการตําแหนงเดียวกับท่ีขึ้นบัญชีไวครั้ง
ใหมใหถือวาบัญชีที่ขึ้นไวตามประกาศนี้ถูกยกเลิกในวันที่มีประกาศรับสมัครครั้งใหม  

 
 

/7. การจดัทํา.. 
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7.  การจัดทําสัญญาจาง 

 ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการเรียกมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการ
ตามลําดับในบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามจํานวนอัตราวางท่ีไดแจงไวหรือที่จะมีเพิ่มขึ้น  โดยจะตอง
ทําสัญญาจางตามเงื่อนไขที่สํานักงาน กปร.กําหนด  ในกรณีที่สํานักงาน กปร.เรียกผูที่ไดรับการเลือกสรร
มารายงานตัวแลวไมมาตามกําหนดโดยไมมีเหตุผลอันจําเปนอยางยิ่ง  สํานักงาน กปร.จะไมจางผูนั้นเปน
พนักงานราชการและยกเลิกการขึ้นบัญชีของผูนั้น 
 

ประกาศ   ณ  วันที่ 22  มีนาคม  พ.ศ. 2556 

 
(ลงชื่อ)  สุวรรณา  พาศิร ิ

 
(นางสุวรรณา  พาศริิ) 

รองเลขาธิการฯ  รักษาราชการแทน 
  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง/พิมพ.์.พิชยา 

ทาน/ตรวจ..ภทัทะพงศ ์
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เอกสารแนบ 1-1 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและการประเมินสมรรถนะ 
แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ลงวันท่ี      มีนาคม พ.ศ.2556 

ชื่อตาํแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
กลุมงาน บรหิารทัว่ไป 
คาตอบแทน 
(เมื่อเริ่มสัญญา) 

วุฒปิรญิญาตรี ไดรบัคาตอบแทน 15,960 บาท  
วุฒปิรญิญาโท ไดรับคาตอบแทน 19,680 บาท 

อัตราวาง จํานวน 1 อัตรา 
ลักษณะงานท่ีตองปฏบิัต ิ  
 ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบาย แผนงาน โครงการ เพื่อนําเสนอความเห็นในเบื้องตน  การสํารวจรวบรวมขอมูล
ขอเท็จจริงและการประมวลขอมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห  ชวยเหลือภารกิจในการตามเสด็จพระราชดําเนิน  การ
ประสานงานเพื่อดําเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   การติดตามและประเมินผลโครงการ  การศึกษาและ
เผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ หรือปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 ทั้งนี้  ลักษณะงานจะตองไปปฏิบัติราชการตางจังหวัด  ซึ่งอาจเปนพื้นที่หางไกล กันดาร หรือเสี่ยงอันตราย และ
ตองพักแรมตอเนื่องเปนเวลาหลายวันเปนครั้งคราว 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง  
 1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกสาขา แตตองพิจารณาดวยตนเองวามีความรู 
ความสามารถเกี่ยวกับหลักวิชาการวิเคราะหนโยบายและแผน 
 2) มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมการปฏิบัติงานพ้ืนฐาน เชน ไมโครซอฟทออฟฟศเปนอยางดี 
และสามารถพิมพเอกสารไดเปนอยางดี 

3)  มีบคุลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี สภุาพ เรียบรอย และมคีวามนาไววางใจ   
 4) ไมเปนผูมีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ   
 5) ตองมีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ  (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
  ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองยินยอมใหสํานักงาน กปร.นําประวัติของผูสมัครไปตรวจสอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สมมรรถนะ วิธีการประเมินและคะแนนการประเมิน 
สมรรถนะท่ีจะทําการทดสอบ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.ทดสอบสมรรถนะในเรื่องความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรู ความเขาใจในการวิเคราะห
การประมวลขอมูล ความรูทางสถิติ การวิจัยเบื้องตน มีความรูในการวางแผน การวาง
ยุทธศาสตรหรือการกําหนดกลยุทธ  การวิเคราะหขอมูล การบริหารงานโครงการ  การ
ประเมินผล ความรูในระเบียบราชการทั่วไป ความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรูใน
หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ  

70 โดยการสอบขอเขียน 

2.ทดสอบสมรรถนะในดานคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความม่ันคงทางอารมณ กริยามารยาท 
ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ และการใชงานคอมพิวเตอร ตลอดจนคณุลกัษณะอืน่ๆ 
ไดแก เปนผูมีความซื่อตรง  มีความอุทิศตนและมุงม่ัน  มีจิตสํานึกในการใหบริการ มีความ
ตั้งใจที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีความรวมมือรวมใจ  มีภาวะผูนํา 

30 โดยสอบสมัภาษณและ
ประเมนิบุคคล และอาจมี
การทดสอบทกัษะในการ
ใชคอมพิวเตอรโปรแกรม

พื้นฐานที่จําเปน 

หมายเหตุ  ผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนการทดสอบในแตละประเภทการทดสอบไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็มใน
ประเภทนั้น  
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและการประเมินสมรรถนะ 
แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ลงวันท่ี     มีนาคม พ.ศ.2556 

ชื่อตาํแหนง บุคลากร 
กลุมงาน บรหิารทัว่ไป 
คาตอบแทน 
(เมื่อเริ่มสัญญา) 

วุฒปิรญิญาตรี ไดรบัคาตอบแทน 15,960 บาท  
วุฒปิรญิญาโท ไดรับคาตอบแทน 19,680 บาท 

อัตราวาง จํานวน 1 อัตรา 
ลักษณะงานท่ีตองปฏบิัต ิ  
 ปฏบิัติหนาที่เกี่ยวกบัการบรหิารทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลอืก การบรรจแุตงตั้ง โอน ยาย เกษียณ  และ
การพัฒนาและฝกอบรม  วิเคราะหแผนอัตรากาํลังคน จัดทาํกรอบอัตรากาํลัง ขาราชการ ลูกจางประจาํ พนักงาน
ราชการ งานดานคุณธรรมและจริยธรรม หรือปฏบิัติภารกจิอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง  
 1) สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือปริญญาโททางรฐัศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร หรือการ
บริหาร และตองพจิารณาดวยตนเองวามคีวามรู ความสามารถเกี่ยวกบัหลักวิชาการบริหารทรัพยากรบคุคล 
 2) มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมการปฏิบัติงานพ้ืนฐาน เชน ไมโครซอฟทออฟฟศไดเปนอยาง
ดี และสามารถพิมพเอกสารไดเปนอยางดี 

3)  มีบคุลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี สภุาพ เรียบรอย และมคีวามนาไววางใจ   
 4) ไมเปนผูมีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ   
 5) ตองมีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ  (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
  ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองยินยอมใหสํานักงาน กปร.นําประวัติของผูสมัครไปตรวจสอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สมมรรถนะ วิธีการประเมินและคะแนนการประเมิน  
สมรรถนะที่จะทําการประเมนิ คะแนน

เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1.ทดสอบสมรรถนะในเรื่องความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรู ความเขาใจในการ
บริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุและแตงตั้ง การพัฒนาและฝกอบรม วิเคราะห
อัตรากําลังคน ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  ความรูในระเบยีบราชการ
ทั่วไป และความรูในหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ 

70 โดยการสอบขอเขียน 

2.ทดสอบสมรรถนะในดานคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ กริยา
มารยาท ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ และการใชคอมพิวเตอร  ตลอดจน
คุณลักษณะอื่นๆ ไดแก เปนผูมีความซื่อตรง  มีความอุทิศตนและมุงมั่น  มีจิตสํานึกใน
การใหบริการ มีความต้ังใจที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีความรวมมือรวมใจ  มีภาวะ
ผูนํา 

30 โดยสอบสมัภาษณและ
ประเมนิบุคคล และอาจมี

การทดสอบทกัษะในการใช
คอมพิวเตอรโปรแกรม

พื้นฐานที่จําเปน 

หมายเหตุ  ผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนการทดสอบในแตละประเภทการทดสอบไมต่าํกวารอยละ 60 
ของคะแนนเต็มในประเภทนั้น  
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและการประเมินสมรรถนะ 
แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ลงวันท่ี     มีนาคม พ.ศ.2556 

ชื่อตาํแหนง นายชางฝมือทัว่ไป 
กลุมงาน เทคนิคทั่วไป 
คาตอบแทน 
(เมื่อเริ่มสัญญา) 

วุฒิ ปวช. ไดรับคาตอบแทน 9,960 บาท  
วุฒิ ปวท. ไดรบัคาตอบแทน 11,450 บาท  
วุฒิ ปวส. ไดรับคาตอบแทน 12,240 บาท   

อัตราวาง จํานวน 1 อัตรา 
ลักษณะงานท่ีตองปฏบิัต ิ  
 ปฏบิัติงานในฐานะชางชั้นตนเกี่ยวกบังานชางฝมือทั่วไป โดยปฏบิัติงานดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน งานซอมแซมอุปกรณตาง ๆ งานซอมแซมปรับปรงุดูแลอาคารสถานที่ งานสนับสนุนการเตรียมอุปกรณโสตทศันศึกษา 
การติดตั้งตรวจเชค็ บาํรงุรักษาเครื่องมือ วสัดุ อุปกรณเครื่องใช ครุภัณฑ ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท และงานเอกสารที่
เกี่ยวของกบังานชาง และอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง  
1. ไดรับวฒุิ ปวช., ปวท., ปวส.  ดานชางสาขาใดสาขาหนึง่ หรือหลายสาขา   เชน  ชางไฟฟา  ชางเครื่องยนต  ชางอี

เล็คทรอนิคส  ชางไม  ชางกอสราง  หรือสาขาที่เกี่ยวของกบัลักษณะงานในหนาที ่
2. หากมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกบังานชางทีต่รงตามลักษณะงานในหนาที่ระบุไว โดยมีหนังสือรับรอง

การทาํงานจะเปนประโยชนตอการพจิารณา 
3. มีบคุลิกภาพและมนุษยสมัพันธดี สุภาพ เรียบรอย และมคีวามนาไววางใจ   
4. ไมเปนผูมีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัตพิฤตกิรรมอนัเปนภัยตอความมั่นคงของชาต ิ
5. ตองมีอายุไมเกิน 35 ปบริบรูณ  (นับถึงวันปดรับสมคัร) 

  ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองยินยอมใหสํานักงาน กปร.นําประวัติของผูสมัครไปตรวจสอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สมมรรถนะ วิธีการประเมินและคะแนนการประเมิน 
สมรรถนะที่จะทําการทดสอบ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบสมรรถนะในเรื่องความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานดานชางเบื้องตน  40 โดยการสอบขอเขียน 

2. ทดสอบสมรรถนะดานความสามารถในการใช การดูแลรักษา การซอมบํารุง
เครื่องมืออุปกรณไฟฟา วิทยุสื่อสารและ/หรืออุปกรณโสตทัศนศึกษา 

30 โดยการสอบปฏิบัติ 

3. ทดสอบสมรรถนะในดานคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ กริยา
มารยาท ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ  ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ไดแก เปน
ผูมีความซื่อตรง  มีความอุทิศตนและมุงมั่น  มีจิตสํานึกในการใหบริการ มีความตั้งใจที่
จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีความรวมมือรวมใจ  มีภาวะผูนํา 

30 โดยสอบสัมภาษณและ
ประเมินบุคคล   

หมายเหตุ  ผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนการทดสอบในแตละประเภทการทดสอบไมต่าํกวารอยละ 60 
ของคะแนนเต็มในประเภทนั้น  

 
 

ในกรณีที่ไดรับคาตอบแทนไมถึงเดือนละ  
12,285 บาท จะไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราวเดือนละ1,500 บาท แตเม่ือรวมกบั 
คาตอบแทนแลวตองไมเกินเดือนละ  
12,285 บาท 
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เอกสารแนบ 1-4 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและการประเมินสมรรถนะ 
แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ลงวันท่ี     มีนาคม พ.ศ.2556 

ชื่อตาํแหนง พนักงานประจาํสาํนักงาน  
กลุมงาน เทคนิคทั่วไป 
คาตอบแทน 
(เมื่อเริ่มสัญญา) 

วุฒิ ปวช. ไดรับคาตอบแทน 9,960 บาท,  
วุฒิ ปวท. ไดรบัคาตอบแทน 11,450 บาท  
วุฒิ ปวส. ไดรับคาตอบแทน 12,240 บาท   

อัตราวาง จํานวน 1 อัตรา 
ลักษณะงานท่ีตองปฏบิัต ิ  

ปฏบิัติงานเกี่ยวกับเลขานุการกลุม/ศูนย/สาํนัก  งานสารบรรณ งานพิมพเอกสาร จัดทาํเอกสาร รายงานการ
เดินทาง รายงานการประชุม การประสานงานกับสวนราชการตางๆ  และปฏบิัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย  

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง  
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ปวช. ,  ปวท.  ,  ปวส.  ดานพาณชิยกรรม เลขานุการ  การบริหาร

จัดการ คอมพวิเตอร หรือสาขาวชิาที่เกี่ยวของกบัลักษณะงานในหนาที ่
2. สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี โดยมีความรูในโปรแกรมพื้นฐาน เชน Word, 

Excel  
3. หากมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกบัตรงตามลกัษณะงานในหนาทีร่ะบุไว โดยมีหนังสอืรบัรองการ

ทํางานจะเปนประโยชนตอการพจิารณา 
4. มีบคุลิกภาพและมนุษยสมัพันธดี สุภาพ เรียบรอย และมคีวามนาไววางใจ   
5. ไมเปนผูมีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัตพิฤตกิรรมอนัเปนภัยตอความมั่นคงของชาต ิ
6. ตองมีอายุไมเกิน 35 ปบริบรูณ  (นับถึงวันปดรับสมคัร) 

  ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองยินยอมใหสํานักงาน กปร.นําประวัติของผูสมัครไปตรวจสอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สมมรรถนะ วิธีการทดสอบและคะแนนการทดสอบ  
สมรรถนะและวิธีการทดสอบ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบสมรรถนะในเรื่องความรูความเขาใจในสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
ทั่วไป และงานธุรการ ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การใช
คอมพิวเตอร 

40 โดยการสอบขอเขียน 

2. ทดสอบสมรรถนะดานความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน ไดแก Word, 
Excel และ Power Point 

30 โดยการสอบปฏิบัติ 

3. ทดสอบสมรรถนะในดานคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ กริยามารยาท 
ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ  ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ไดแก เปนผูมีความซ่ือตรง  
มีความอุทิศตนและมุงม่ัน  มีจิตสํานึกในการใหบริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง มีความรวมมือรวมใจ  มีภาวะผูนํา 

30 โดยสอบสัมภาษณและ
ประเมินบุคคล   

หมายเหตุ  ผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนการทดสอบในแตละประเภทการทดสอบไมต่าํกวารอยละ 60 
ของคะแนนเต็มในประเภทนั้น  

ในกรณีที่ไดรับคาตอบแทนไมถึงเดือนละ  
12,285 บาท จะไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราวเดือนละ1,500 บาท แตเม่ือรวมกับ 
คาตอบแทนแลวตองไมเกินเดือนละ  
12,285 บาท 
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