(สำเนำ)
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกาหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ
การจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อ กลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๑.๑ ตาแหน่งพนักงานราชการในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
จานวน ๑ อัตรา
- ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน ๓ อัตรา
๑.๒ ตาแหน่งพนักงานราชการในกลุ่มงานบริการ
- ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สานักงาน
จานวน ๙ อัตรา
๑.๓ ตาแหน่งพนักงานราชการในกลุ่มงานเทคนิค
- ตาแหน่งนายช่างไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์
จานวน ๑ อัตรา
- ตาแหน่งนายช่างเขียนแบบ
จานวน ๒ อัตรา
- ตาแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด ทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
/หมายเหตุ...

-๒หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่ ว นท้อ งถิ่ น และจะต้องน าใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ง ออกให้ ไม่ เกิ น ๑ เดือ น และแสดงว่าไม่เ ป็น โรคที่ต้ องห้ า ม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณร ทางราชการไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อ าจอนุ ญ าตให้ เ ข้ า สอบ
เพื่ อ เลื อกสรรเป็ น พนั กงานราชการทั่ว ไปได้ ทั้ ง นี้ อาศั ย อ านาจตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณ คณะรั ฐ มนตรี
ฝุายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการ
เฉลิ มพระเกีย รติ ฯ อาคารราชบุ รี ดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๑ (ประตูด้านทิศเหนือ) ถนนแจ้งวัฒ นะ แขวงทุ่งสองห้ อ ง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ ดังนี้
- ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
จานวน ๒๐๐ บาท
- ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน ๒๐๐ บาท
- ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สานักงาน
จานวน ๒๐๐ บาท
- ตาแหน่งนายช่างไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์
จานวน ๒๐๐ บาท
- ตาแหน่งนายช่างเขียนแบบ
จานวน ๒๐๐ บาท
- ตาแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน ๒๐๐ บาท
ทั้งนี้ เมื่อสมัครสอบและชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
๓.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไว้
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) ใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้อง
สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ รับรอง
คุ ณวุ ฒิ ที่ สถานศึ กษาออกให้ โดยระบุ ส าขาวิ ชาที่ ส าเร็ จการศึ กษา และวั นที่ ที่ ได้ รั บอนุ มั ติ ประกาศนี ยบั ตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย
และเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
/(๕) หลักฐานอื่นๆ...

-๓(๕) หลั กฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคั ญการสมรส (เฉพาะผู้ ส มั ครเพศหญิง ) ใบเปลี่ ยนชื่อ -นามสกุ ล
(กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสาเนาจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวั น สมัค ร ให้ผู้สมัค รน าเอกสารฉบับจริ งทุ กรายการมาแสดงต่ อเจ้า หน้า ที่รั บสมัค ร
ที่หน่วยรั บสมัค รด้ วย และให้ผู้สมัค รเขียนค ารั บรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ใ นสาเนาเอกสาร
ตามข้อ (๒) – (๔) ไว้ทุกฉบับ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
(๑) ผู้ สมั ครสอบต้องเป็ นผู้ มีวุ ฒิ การศึ กษาตรงตามคุณสมบั ติเฉพาะส าหรับต าแหน่ งตามประกาศ
รับสมัครในข้อ ๒.๒ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
คือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
(๒) ผู้ สมัครสอบจะต้ องรั บผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ า เป็ นผู้ มี คุณสมบัติ ทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณี ที่มีความผิ ดพลาดอันเกิ ดจากผู้ สมัครหรือตรวจพบว่ า
เอกสารหลั ก ฐานคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ผู้ ส มั ค รสอบน ามายื่ น ไม่ ต รง หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รสอบ
ส านั กงานปลั ดกระทรวงยุ ติ ธรรมจะถื อว่ าผู้ สมั ครสอบเป็ นผู้ ขาดคุ ณสมบั ติ ในการสอบครั้ งนี้ มาตั้ งแต่ ต้ นและ
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกาหนดวัน เวลา สถานที่
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมิน ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๖ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และทางเว็บไซด์ www. moj.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามตาแหน่งที่สมัคร
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศแต่ละตาแหน่ง)
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ ที่ จะถือว่าเป็ นผู้ มี สิ ทธิ์เข้ารั บการประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ ๒
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินฯ
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกัน ผู้มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ใ นลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมิน ฯ ครั้ งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้ อยู่ ในล าดับ ที่สู ง กว่า และหากคะแนนในการประเมิน ฯ
ครั้งที่ ๑ เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
/๗. การประกาศ...

-๔๗. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนที่สอบได้
ตามที่ได้ประกาศไว้ในข้อ ๖ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๖ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
และทางเว็บไซด์ www. moj.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กาหนด ๒ ปี นั บ แต่ วัน ขึ้น บั ญชี หรื อนั บแต่วันประกาศรับสมัค รในตาแหน่งที่มีลั กษณะงานเดี ยวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) ธวัชชัย ไทยเขียว
(นายธวัชชัย ไทยเขียว)
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวนฤมล อัศวชัยยง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

นฤมล คัด/ทาน

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป
แนบท้ายประกาศสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หน่วยที่ ๑. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
กุล่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการทั่วไป
(๑) การดาเนิ น การ ติด ต่อประสานงานเกี่ย วกับ การให้ ความร่ว มมือ และความช่ว ยเหลื อ
จากต่างประเทศ ในเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
(๒) แปลตารา เอกสาร รายงานวิจัย กฎหมายต่างประเทศ สนธิสัญญา และหนังสือเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้ง จัดทาเอกสารแปลดังกล่าวเพื่อเผยแพร่
(๓) ร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ
(๔) รับผิดชอบเกี่ยวกับการต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่บุคคลสาคัญจากต่างประเทศ
ที่มาเยือนผู้บริหาร
(๕) ดาเนิ น การเกี่ย วกับการเดิน ทางไปราชการต่างประเทศของผู้ บริห าร มีค วามสามารถ
วิเคราะห์นโยบายและแผนงานด้านการต่างประเทศ
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สมรรถนะ) ที่ต้องการ
(๑) มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี สามารถพูด อ่าน เขียน ได้ดี
(๒) มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุภาพอ่อนน้อม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบปฏิภาณ แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี
(๓) มี ค วามรู้ ความสามารถในการใช้ เ ครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ เ ป็ น อย่ า งดี
รวมถึง มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สานักงานอื่นได้
(๔) มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสานึกในการให้บริการ
(๕) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
(๖) สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (วุฒิการศึกษา)
ได้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ
อัตราว่าง
๑
อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

/หลักเกณฑ์...

-๒หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามตาแหน่งที่สมัคร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ภาคความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
สามารถร่าง โต้ตอบ หนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสาร
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน
การประเมินครั้งที่ ๒
- ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- ประเมินบุคลิกภาพ และทัศนคติ
- มนุษยสัมพันธ์
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คะแนน

วิธีการประเมิน

๒๐๐

สอบปรนัย/สอบอัตนัย

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

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

หน่วยที่ ๒. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กุล่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการทั่วไป
(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการ อานวยความสะดวกในภารกิจต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร
(๒) บริ ห ารงานทั่ ว ไปในหลายๆ ด้ า น เช่ น งานธุ ร การ งานสารบรรณ งานบุ ค คล งานจั ด
ระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ งานแจกจ่ายเอกสาร งานข้อมูลสถิติ การจัดงานรับรอง
และงานพิธีการต่างๆ เป็นต้น
(๓) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(๔) รับผิดชอบติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม หรือตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
(๕) การเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึก
จัดทารายงานการประชุม และเอกสารทางวิชาการ
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สมรรถนะ) ที่ต้องการ
(๑) สามารถร่างหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกได้เป็นอย่างดี
(๒) สามารถจดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมสรุปสาระสาคัญได้
(๓) มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมถึง
มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สานักงานอื่นได้
(๔) มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสานึกในการให้บริการ
(๕) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
(๖) สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (วุฒิการศึกษา)
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
อัตราว่าง
๓
อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

/หลักเกณฑ์...

-๒หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามตาแหน่งที่สมัคร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑
- ภาคความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word,
Excel และ Power Point
๓. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ งานธุรการ งานบุคคล งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ และการเขียนหนังสือราชการ
๔. ความรู้ เกี่ย วกับการจั ดทาวาระประชุม จดบันทึก จัดทารายงาน
การประชุม และเอกสารทางวิชาการ
๕. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม
การประเมินครั้งที่ ๒
- ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- ประเมินบุคลิกภาพ และทัศนคติ
- มนุษยสัมพันธ์
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คะแนน

วิธีการประเมิน

๒๐๐

สอบปรนัย

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

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

หน่วยที่ ๓. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สานักงาน
กลุ่มงานบริการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการทั่วไป
(๑) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ เช่น จัดทาทะเบียนคุมรับ -ส่ง หนังสือราชการ
จัดเก็บ เอกสารให้เป็ น หมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการค้นหา และงานเลขานุการ ตลอดจนสามารถบริห ารจัดการ
ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
(๒) ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของงานและข้อมูลการดาเนินงานด้านงานพิมพ์ และงานสถิติ
(๓) จั ด หา จั ด เก็ บ ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษาวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ภ ายในหน่ ว ยงานให้ อ ยู่ ใ นสภาพ
พร้อมใช้งาน
(๔) รวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง สาหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม
(๕) ติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆ และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (สมรรถนะ) ที่ต้องการ
(๑) มี ค วามรู้ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านธุ ร การ และงานสารบรรณอย่ า งเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(๒) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ
(๓) มี ค วามรู้ ความสามารถในการใช้ เ ครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ เ ป็ น อย่ า งดี
รวมถึง มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สานักงานอื่นได้
(๔) มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสานึกในการให้บริการ
(๕) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
(๖) สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี/บัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชา
เลขานุการ
อัตราว่าง
ค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์
ระยะเวลาการจ้าง

๙ อัตรา
๑๒,๒๔๐ บาท
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
นับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
/หลักเกณฑ์...

-๒–
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามตาแหน่งที่สมัคร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ภาคความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word,
Excel และ Power Point
การประเมินครั้งที่ ๒
- ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- ประเมินบุคลิกภาพ และทัศนคติ
- มนุษยสัมพันธ์
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คะแนน

วิธีการประเมิน

๒๐๐

สอบปรนัย

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

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

หน่วยที่ ๔. ตาแหน่งช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
กุล่มงานเทคนิค
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการทั่วไป
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบ ซ่อม บารุงรักษา ติด ตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขระบบ
ไฟฟูา ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการจัดหา
จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ การทาบัญชีและทะเบียนพัสดุ การเก็บ
รักษาใบสาคัญและหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ
(๒) ตรวจสอบอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟู า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของหน่ ว ยงานให้ อ ยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
(๓) ให้คาแนะนาและคาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟูา
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
(๔) จัดทาสถิติการซ่อมบารุงเครื่องใช้สานักงานต่างๆ ของหน่วยงาน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สมรรถนะ) ที่ต้องการ
(๑) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบารุงรักษา ติดตั้ง แก้ไข ระบบ
ไฟฟูา และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูา รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
(๒) มีความสามารถในการควบคุม ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องมือ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
(๓) มี ค วามรู้ ความสามารถในการใช้ เ ครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ เ ป็ น อย่ า งดี
รวมถึง มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สานักงานอื่นได้
(๔) มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสานึกในการให้บริการ
(๕) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
(๖) สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (วุฒิการศึกษา)
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟูา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างไฟฟูาสื่อสาร และสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง
อัตราว่าง
๑
อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๒,๒๔๐บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

/หลักเกณฑ์...

–๒–
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามตาแหน่งที่สมัคร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ภาคความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และ
โสตทัศนูปกรณ์
การประเมินครั้งที่ ๒
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- ประเมินบุคลิกภาพ และทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
และโสตทัศนูปกรณ์

คะแนน

วิธีการประเมิน

๒๐๐

สอบปรนัย/สอบอัตนัย

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์/ทดสอบปฏิบัติ

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

หน่วยที่ ๕. ตาแหน่งนายช่างเขียนแบบ
กุล่มงานเทคนิค
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการทั่วไป
(๑) ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานเขี ย นแบบและการประมาณราคางานก่ อ สร้ า งต่ า งๆ เช่ น
แบบงานทางและระดับของทางแบบแปลน แบบโครงสร้างของอาคาร แบบงานระบบต่างๆ ฯลฯ
(๒) ออกแบบเบื้องต้นงานก่อสร้างต่างๆ ได้ และช่วยจัดทารายการประกอบแบบโครงการต่างๆ
(๓) เขียนแบบงานสถาปัตยกรรมของอาคารทั้งภายในและภายนอก
(๔) เขียนแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม
(๕) เขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารต่างๆ
(๖) เขียนแบบงานวิศวกรรมสุขาภิบาล
(๗) เขียนแบบงานวิศวกรรมไฟฟูาและสื่อสาร
(๘) เขียนแบบงานระบบอาคารอื่นๆ
(๙) ปฏิบัติงานสารวจพื้นที่โครงการและอาคารอื่นๆ
(๑๐) จัดเตรียมเอกสารทั้งหมดเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
(๑๑) เก็บรักษาแบบ แก้ไขแบบ ซ่อมแซมบารุงแบบที่ชารุดเสียหาย
(๑๒) การขยายรายละเอียดต่างๆ และรูปทัศนียภาพของอาคาร ตลอดจนจัดทาแบบจาลองต่างๆ
(๑๓) การประมาณราคางานก่อสร้างต่างๆ
(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สมรรถนะ) ที่ต้องการ
(๑) สามารถใช้โปรแกรม Computer สาเร็จรูปช่วยในการทางานต่างๆ ได้
(๒) มีความสามารถออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างเบื้องต้น และช่วยจัดทารายการ
ประกอบแบบโครงการต่างๆ
(๓) มีความสามารถเขียนแบบงานก่อสร้างต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
(๔) สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
(๕) มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน อดทน อดกลั้น ขยันหมั่นเพียร
(๖) มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
รวมถึง มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สานักงานอื่นได้
(๗) มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสานึกในการให้บริการ
(๘) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
(๙) สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (วุฒิการศึกษา)
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบและ
เครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาชาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาไฟฟูา
อัตราว่าง
๒
อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๒,๒๔๐บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
/หลักเกณฑ์…

–๒–
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามตาแหน่งที่สมัคร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ภาคความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Autocad
ในการปฏิบัติงาน
การประเมินครั้งที่ ๒
- ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- ประเมินบุคลิกภาพ และทัศนคติ
- มนุษยสัมพันธ์
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คะแนน

วิธีการประเมิน

๒๐๐

สอบปรนัย/สอบอัตนัย/
ทดสอบปฏิบัติ

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

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

หน่วยที่ ๖. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานเทคนิค
หน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา การซ่ อ มบ ารุ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ตามคาร้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดก่อนการส่งซ่อมบริษัท
(๓) ท าหน้ า ที่ ติ ด ตั้ ง และประกอบ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งให้ กั บ
หน่วยงานภายในของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ยุติธรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๔) ท าหน้ า ที่ ติด ตั้ง Software คอมพิ ว เตอร์ ลิ ขสิ ท ธิ์ที่ ถูก ต้ องของกระทรวงยุ ติธ รรมให้ กั บ
หน่วยงานภายในของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ยุติธรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๕) ติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ า ย LAN ภายในของส านั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมและหน่ ว ยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
(๖) ทาหน้าที่ตรวจสอบรวบรวม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่เสียหายและไม่สามารถ
นามาใช้งานได้หรือไม่เหมาะสมกับการนามาใช้งานในปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
(๗) จัดทารายงานการปฏิบัติงานประจาเดือน
(๘) ให้คาแนะนาปรึ กษา เกี่ยวกับการแก้ปัญหาพื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware
และ Software ให้กับหน่วยงานภายในของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (สมรรถนะ) ที่ต้องการ
(๑) มี ค วามสามารถในการติ ด ตั้ ง บ ารุ ง รั ก ษา ตลอดจน แก้ ไ ขปั ญ หาคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบ
เครือข่าย LAN
(๒) มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
รวมถึง มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สานักงานอื่นได้
(๓) มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสานึกในการให้บริการ
(๔) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
(๕) สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (วุฒิการศึกษา)
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
อัตราว่าง
๑
อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๒,๒๔๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
/หลักเกณฑ์...

–๒–
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามตาแหน่งที่สมัคร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ภาคความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการซ่อมบารุง และการแก้ไขปัญหา
ขั้นพื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์
การประเมินครั้งที่ ๒
- ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- ประเมินบุคลิกภาพ และทัศนคติ
- มนุษยสัมพันธ์
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คะแนน

วิธีการประเมิน

๒๐๐

สอบปรนัย/ทดสอบปฏิบัติ

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

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

