
 
 
 
 

 
ประกาศสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภททั่วไป 
         ตําแหน่งเจ้าพนักงานการข่าว และเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 

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

 
 ด้วย สํานักข่าวกรองแห่งชาติจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ 
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 ๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่าง 
 ๑.๑ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน 
 - อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใด
ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง กําหนด 

 - จํานวนตําแหน่งว่างที่บรรจุได้ในครั้งแรก  ๒๐  อัตรา 
 ๑.๒ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 - อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่าใด
ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง กําหนด    
 - จํานวนตําแหน่งว่างที่บรรจุได้ในครั้งแรก  ๓๓  อัตรา 
 

 ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้     
 

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี 
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

 
/(๒) เป็นคน... 

(สําเนา) 



- ๒ - 
 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ได้แก่ 
 ๑) วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 ๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 ๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด  
 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗) เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น 
 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน 
 (๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน   
ของรัฐ 
 

  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) (๖) (๗) (๘) 
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ 
(๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน ๒ ปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้น
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน ๓ ปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข.(๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว    
 

  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
  ๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้   
 
 
 
 

/๔. การรับ... 



- ๓ - 
 
 ๔. การรับสมัครสอบ 
 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้ 
 (๑)  เปิดเว็บไซต์ http://www.nia.go.th หรือ http://job.nia.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ” 
 (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
 (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาดเอ ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette  เป็นต้น  
 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน
การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
 ๔.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  ภายในเวลาทําการของธนาคาร 
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่กําหนด 
(ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครจากหน้าเว็บไซต์เมื่อชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบหลัง ๗ วันทําการเป็นต้นไป) 
 ๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหน่งละ ๒๓๐ บาท ประกอบด้วย                     
 - ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท 
 - ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท 
 

 ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น   
 
 

 ๔.๔ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ
ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 
 

 ๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
 ๕.๑ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งหรือทั้งสองตําแหน่ง
เม่ือเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
 ๕.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หาก
ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 
 ๕.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักข่าวกรองแห่งชาติจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 
 

/๖. การประกาศ... 



- ๔ - 
 
 ๖. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
 สํานักข่าวกรองแห่งชาติจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ http://www.nia.go.th หรือ http://job.nia.go.th 
หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ” 
 

 ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 

 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยสํานักข่าวกรอง
แห่งชาติจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อผู้สมัครสอบผ่าน
การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป 
 

 ๘. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 ๘.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา 
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (เขียนชื่อ-สกุล และเลขประจําตัวสอบหลังรูป) ลงลายมือชื่อ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 ๘.๒ สําเนาประกาศนียบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบ โดยผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ และต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 ๘.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เท่านั้น จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๘.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๘.๕ สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณี ช่ือ นามสกุล ในหลักฐานการ
สมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๘.๖ สําเนาใบสําคัญการสมรสทั้งผู้สมัครเพศหญิงและเพศชาย จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๘.๗  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๘.๘ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  
พ.ศ.๒๕๕๓  

 
 
 

 สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อ  
วันที่  และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกฉบับ 
 

 
 
 
 

 
/๙. เกณฑ์... 



- ๕ - 
 
 ๙. เกณฑ์การตัดสิน  
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 
 
 ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 

 ๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะเรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการ
สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณี
ที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสม
กับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 
 ๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศ 
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

 ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 
 ๑๑.๑ ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งใดจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑.๑ 
และ ๑.๒  
 ๑๑.๒ ผู้ใดมีช่ืออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้าผู้นั้นได้สละสิทธิที่จะเข้ารับการบรรจุและแต่งต้ัง
ในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับที่ตามท่ีปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น  
 ๑๑.๓ ผู้ใดมีช่ืออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้าผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับ
ราชการภายในเวลาที่ส่วนราชการกําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับที่ตามท่ีปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขนัได้นั้น 
 ๑๑.๔ ผู้สอบแข่งขันได้เมื่อได้รับการบรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
 ๑๑.๕ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ไม่ ประสงค์รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานทุกประเภท 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

(ลงชื่อ)  สุวพันธ์ุ  ตันยุวรรธนะ 
 

 (นายสุวพันธ์ุ  ตันยุวรรธนะ) 
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 

 
 

 
 

สําเนาถูกตอ้ง 
(ลงชื่อ)  วรรณวลัย  มณีกุล 
(นางวรรณวลัย  มณีกุล) 

นักทรัพยากรบคุคลชํานาญการ 
 



เอกสารแนบ 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
(แนบท้ายประกาศสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๑ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๗) 

 
 

ตําแหน่ง เจา้พนักงานการข่าวปฏิบัติงาน 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านการข่าว ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
 (๑) ช่วยติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหว สถานการณ์ และพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล 
องค์การ และสื่อมวลชนที่เป็นเป้าหมายด้านการข่าว เพื่อให้การดําเนินงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
 (๒) ช่วยตรวจสอบและสืบสวนประวัติและพฤติการณ์ของข้าราชการและลูกจ้างในส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสํารวจตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับ
ผู้บังคับบัญชานําไปกําหนดนโยบาย หรือ แผนการปฏิบัติงาน 
 (๓) ร่วมกําหนดแผนและปฏิบัติการ รวมทั้งปฏิบัติงานในการต่อต้านการหาข่าว การจารกรรม 
การก่อวินาศกรรม การบ่อนทําลาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และการรักษาความปลอดภัย 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (๔) เก็บรวบรวมข่าวสาร สรุปและรายงานการปฏิบัติการ ประมวลรายละเอียดข้อเท็จจริง
เพื่อทํารายงานข่าวกรอง 
 

 ๒. ด้านการบริการ 
 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในทางการข่าว เพื่อประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน 
 

 จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้น ผู้สมัครจึงควร                  
 - สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยหรือทุรกันดารได้ และเป็นผู้ที่มีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง 
 

 
 

/- มีคณุลักษณะ... 
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  - มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
                      - มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 
 ๑. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 ๑.๑ วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน  (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการติดตาม  รวบรวมข่าวสาร  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ การกินดีอยู่ดีของประชาชน และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
 ๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยกรณ์ สรุปความ หรือ
ตีความจากข้อความสั้นๆ ในระดับเบ้ืองต้น  
 
 

 ๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 จะทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืน เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน  สังคม  และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของ
ผู้สอบแข่งขัน รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง  
 
 

----------------------------------------------------------------- 
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ตําแหน่ง เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
 

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
 (๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมี
หลักฐานตรวจสอบได้ 
 (๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
 (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 (๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนําไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 

 ๒. ด้านการบริการ 
 (๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
 (๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
 (๓) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้น ผู้สมัครจึงควร 
 - สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที ่เสี่ยงภัยหรือทุรกันดารได้ และเป็นผู้ที่มี
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 
 -  มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
 -  มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน 
 
 

/หลักสูตร... 



- ๔ - 
                        
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 
 ๑. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
                   ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 ๑.๑ วิชาความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ  (คะแนนเต็ม ๑๘๐ คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ ความสามารถในการใช้ภาษา ตลอดจนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
 ๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยกรณ์ สรุปความ หรือ
ตีความจากข้อความสั้นๆ ในระดับเบ้ืองต้น  
 
 ๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 จะทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืน เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพและพฤติกรรมของ
ผู้สอบแข่งขัน รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 
 
  

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


