ประกาศสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------ดวย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน
กปร.) จะดําเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศ คพร. เรื่องการกําหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะงานและคุณสมบัติของ
กลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อกลุมงานตําแหนงและรายละเอียดการจางงาน
1.1 ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) รั บ ผิ ด ชอบในการให บ ริ ก ารขั บ รถยนต สํ า หรั บ การติ ด ต อ ราชการทั่ ว ไปเพื่ อ ประสานงาน
และติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วไปในประเทศ พรอมทั้งขับรถยนตเขารวมขบวน
ติดตามเสด็จหรือขับรถยนตใหแกบุคคลสําคัญผูดํารงตําแหนงระดับสูง
(2) ดูแ ล บํารุ ง รัก ษา ซอมรถยนตที่ อยูในความรับ ผิ ด ชอบหรื อที่ไ ด รับ มอบหมายในเบื้ องต น
และงานธุรการเกี่ยวกับการรับจายรถยนต
(3) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย เชน ยกสิ่งของ จัดสถานที่ หรืออยูเวรรักษาความ
ปลอดภัยในบางโอกาส และงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
2) อัตราคาตอบแทนตามคุณวุฒิ ม.3, ม.6. จํานวน 10,430 บาท, ปวช. จํานวน 11,280 บาท
โดยไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพรายเดือนตามอัตราที่ราชการกําหนด
3) อัตราวาง จํานวน 1 อัตรา
4) สิทธิประโยชนเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ
ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกําหนด ตลอดจนสิทธิป ระโยชนอื่น ๆ ที่มีกฎหมายหรือ
ระเบียบราชการกําหนด
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5) ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันที่จางถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และอาจไดรับการตอสัญญาจาง
ทั้งนี้ตามความจําเปน และความเหมาะสมโดยตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในเกณฑตามที่มีระเบียบ
กฎหมาย หรือประกาศกําหนด
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 8 แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่สํานักงาน กปร.เพิ่มเติมตามขอ 8 (9) ของระเบียบดังกลาว
ดังตอไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร)
3) เปนผูเสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความ
บริสุทธิ์ใจ
4) ไมเปนบุคคลลมละลาย
5) ไม เป น ผู มี ก ายทุ พพลภาพจนไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น าที่ ไ ด ไร ความสามารถหรื อ จิ ต ฟ น เฟ อ น
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
จนเปนที่รังเกียจของสังคม
8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยอื่นของรัฐ
หมายเหตุ
ผูที่ผานการเลือกสรรและไดรับการจางนั้นในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการ
หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม
กฎ ก.พ.วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ทั่วไปได ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว 98/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และ
ตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถระสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1) ไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ.รับรองและเทียบไดในระดับเดียวกัน
2) สามารถขับรถยนตไดดีและไดรับใบอนุญาตขับขี่รถยนตสวนบุคคล
3) สามารถดูแลรักษา ตรวจเช็คสภาพ และซอมรถยนตเบื้องตนตลอดทํางานเกี่ยวกับเอกสารได
4) มีมนุษยสัมพันธดี สุภาพ เรียบรอย และมีความนาไววางใจ
5) ตองมีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร)
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ตองพักคางแรม

6) พรอมที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ตางจังหวัด ซึ่งหางไกลหรือเปนพื้นที่เสี่ยงภัยเปนครั้งคราวโดย

7) ไมเปนผูที่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ
3. การรับสมัคร และเงื่อนไขการรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ป ระสงค จ ะสมั ค รเข า รั บ การเลื อ กสรรเป น พนั ก งานราชการ ขอและยื่ น ใบสมั ค รด ว ยตนเอง
ในระหวางวั นที่ 15 – 19 กั นยายน 2557 ภาคเช าเวลา 08.30 น. ถึ งเวลา 12.00 น. ภาคบ ายเวลา 13.00 น.
ถึงเวลา 17.00 น. ที่กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดํา ริ
สํ า นัก งาน กปร. เลขที ่ 2012 ซอยอรุณ อมริน ทร 36 ถนนอรุณ อมริ น ทร แขวงบางยี่ ขั น เขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท 0 2447 8500-6 ตอ 106-108, 0 2 447 8550 โทรสาร 0 2447 8551 (ผัง
เสนทางตามเอกสารแนบทายประกาศนี้)
3.2 คาธรรมเนียมสอบ
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบ ตําแหนงละ 200 บาท ในวันที่ยื่นใบสมัคร เมื่อสมัครสอบแลว
คาธรรมเนียมการสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ
3.3 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป จํานวน
2 รูป (ใหเขียนชื่อ – นามสกุล หลังรูปดวย)
2) สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปน ผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามที่
ประกาศรับสมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
กรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาขางตนมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําคัญในการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งไดรับอนุมัติให
สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนได
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
4) สําเนาหลักฐานใบอนุญาตขับรถยนต ( ชนิดที่ 1 – 4) ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
ประเภทการขนสงสวนบุคคล หรือประเภทสาธารณะ
5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชนใบสําคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณีที่มีชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม
ตรงกัน)
6) หนังสือรับรองการทํางานหรือหนังสือรับรองความประพฤติจากนายจางหรือหนวยงานที่สังกัด
(ถามี)
7) สําเนาหลักฐานที่แสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร เชน สด.8 หรือ สด.43 หรือไดรับการยกเวน
จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
สําเนาหลักฐานเอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการสมัครใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง”
และลงชื่อกํากับไวทุกหนาที่ใชเปนหลักฐานดวย
3.4 เงื่อนไขการสมัคร
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ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบ
สมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุ
ใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหขอมูลขอเท็จจริงอันเปนเท็จหรือปดบังขอมูลขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการสมัครอันมีผลทําให
สํานักงาน กปร.รับสมัครผูสมัครทั้งที่ไมมีสิทธิสมัคร ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้ของ
ผูสมัครรายนั้นเปนโมฆะ ทั้งนี้สํานักงาน กปร.จะไมคืนคาธรรมเนียมสอบ และผูสมัครไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใด ๆ
และตองยินยอมใหสํานักงาน กปร. สงขอมูลบุคคลที่ไดใหไวไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และประวัติพฤติกรรม
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
สํานักงาน กปร. จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรและวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบและ
ประเมินสมรรถนะภายในวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ หองโถงชั้นลาง สํานักงาน กปร. และทาง www.rdpb.go.th.
(งานบริหารทรัพยากรบุคคล)และทาง Facebookfanpage สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
5. หลักเกณฑ วิธีการเลือกสรร และเกณฑการตัดสิน
ผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรจะตองประเมินสมรรถนะโดยวิธีตางๆ ดังตอไปนี้
สมรรถนะและวิธกี ารทดสอบ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
1. สอบขอเขียนเพื่อทดสอบสมรรถนะในเรื่องความรู ความเขาใจ
20
สอบขอเขียน
กฎหมายจราจร การดูแลรักษารถยนตเบื้องตน ซอมแซม วิธีการใช
งาน และความรู ค วามเข า ใจในการปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารที่ ดี และ
เสนทางจราจร เบื้องตน
2. สอบปฏิบัติเพื่อทดสอบสมรรถนะดานความสามารถในการขับขี่
50
ทดสอบปฏิบัติ
การดูแล ซอมบํารุงรักษารถยนต การตรวจเช็คสภาพรถยนต
3. สอบสัมภาษณและประเมินบุคคล เพื่อทดสอบสมรรถนะในดาน
30
สอบสัมภาษณ
คุ ณ ลั ก ษณะ บุ ค ลิ ก ภาพ ความมั่ น คงทางอารมณ กริ ย ามารยาท
ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ
ไดแก เปนผูมีความซื่อตรง มีความอุทิศตนและมุงมั่น มีจิตสํานึกใน
การใหบ ริการ มี ค วามตั้ ง ใจที่จะเรียนรูแ ละพัฒ นาตนเอง มีความ
รวมมือรวมใจ มีภาวะผูนํา
การกําหนดวันการประเมินสมรรถนะแตละประเภทนั้นจะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิมีเขารับ
การเลือกสรร โดยอาจกําหนดใหมีการสอบขอเขียนและ/หรือทดสอบปฏิบัติกอนแลวจึงใหผูผานเกณฑการสอบเขา
รับการทดสอบอื่นตอไป
ทั้งนี้ผูที่ถือวาผานการเลือกสรรและไดรับการขึ้นบัญชีจะตองไดคะแนนการทดสอบสมรรถนะแตละวิธีไม
นอยกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็มที่กําหนดในวิธีการทดสอบนั้นๆ
/ทั้งนี้ผ.ู ..
6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
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สํานักงาน กปร. จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร โดยเรียงลําดับคะแนนจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมา
ตามลําดับ กรณีคะแนนเทากันจะใหผูไดคะแนนการสัมภาษณและประเมินบุคคลสูงกวาอยูในลําดับที่สูงกวา หาก
คะแนนสัมภาษณและประเมินบุคคลเทากันอีกจะใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวผูสมัครกอนอยูในลําดับสูงกวา ทั้งนี้
บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรจะมีอายุ 2 ป นับแตวันที่ประกาศขึ้นบัญชี เวนแตสํานักงาน กปร. จะมีการประกาศ
รับสมัครพนักงานราชการตําแหนงเดียวกับที่ขึ้นบัญชีไวครั้งใหมใหถือวาบัญชีที่ขึ้นไวตามประกาศนี้ถูกยกเลิกในวันที่
มีประกาศรับสมัครครั้งใหม
7.การจัดทําสัญญาจาง
ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการเรียกมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการตามลําดับในบัญชี
รายชื่อผูผานการเลือกสรรตามจํานวนอัตราวางที่ไดแจงไวหรือที่จะมีเพิ่มขึ้น โดยจะตองทําสัญญาจางตามเงื่อนไขที่
สํานักงาน กปร.กําหนด ในกรณีที่สํานักงาน กปร.เรียกผูที่ไดรับการเลือกสรรมารายงานตัวแลวไมมาตามกําหนด
โดยไมมีเหตุผลอันจําเปนอยางยิ่ง สํานักงาน กปร.จะไมจางผูนั้นเปนพนักงานราชการและยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู
นั้น
ประกาศ ณ วันที่

3 กันยายน พ.ศ. 2557

(นายสุวัฒน เทพอารักษ)
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
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m.พิชยา/สอบพรก.50/new Fol
แผนที่เสนทาง
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