
 
 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.) 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
__________________________ 

ด้วยส ำนั กงำนคณ ะกรรมกำรพิ เศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอัน เนื่ องมำจำกพระรำช ด ำริ 
(ส ำนักงำน กปร.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจ 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและ  
กำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำรและแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๕๒ 
และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะ  
ของกลุ่มงำนและกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ 
และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๕๕ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำและเลือกสรร  
เพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งท่ีรับสมัคร  
 ๑.๑  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง 
  (๑) เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป   จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
       (ด้ำนวิเทศสัมพันธ์)  
  (๒) พนักงำนประจ ำส ำนักงำน  กลุ่มงำนเทคนิค  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
  (๓) นำยช่ำงศิลป์     กลุ่มงำนเทคนิค  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

  ๑.๒  ระยะเวลาการจ้าง 
   นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

  ๑.๓  ค่าตอบแทนที่ได้รับ 

(๑) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  

 วุฒิปริญญำตรี ได้รับค่ำตอบแทน อัตรำเดือนละ 18,000 บำท 

(๒) กลุ่มงำนเทคนิค 
- ระดับวุฒิกำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
   ได้รับค่ำตอบแทน อัตรำเดือนละ  ๑๑,๒๘๐ บำท 
- ระดับวุฒิกำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) 
   ได้รับค่ำตอบแทน อัตรำเดือนละ  ๑3,010 บำท 

   - ระดับวุฒิกำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  
     ได้รับค่ำตอบแทน อัตรำเดือนละ  ๑๓,๘๐๐ บำท 
  ๑.๔  ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  ตำมท่ีระบุในรำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
 

/๒. คุณสมบัติ... 
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๒. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิ์สมัคร และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้ซึ่งจะได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มีสัญชำติไทย 
 (๒)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี 
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 (๔)  ไม่ เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
 (๕)  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
 (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่
เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
 (๘)  ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 (๙ ) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ ำม อ่ืนตำมที่ ส่ วนรำชกำรก ำหนดไว้ในประกำศกำรสรรหำ 
หรือกำรเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือควำมจ ำเป็น หรือเหมำะสม 
กับภำรกิจของส่วนรำชกำรนั้น 

๓. การรับสมัครสอบ และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 ๓.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ มีสิทธิสมัครได้หนึ่งต าแหน่งเท่านั้น โดยติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง 
ที่กองพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพ่ือขับเคลื่อนแนวพระรำชด ำริ ส ำนักงำน กปร. ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 
ถึงวันที ่6 มกราคม 2563 ในวันและเวลำรำชกำร (๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  
 ๓.๒  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิ 
สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครสอบ 
คือ วันที่ 6 มกราคม ๒๕๖3 ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำใดจะถือตำมกฎหมำย 
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์ 
 ๓.๓  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศ
รับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน ซึ่งผู้สมัครสอบน ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำม
ประกำศรับสมัครสอบ จะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้ 
 ๓.๔  กรณีเลขประจ ำตัวประชำชนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรแสดงตน เพ่ือเข้ำห้องสอบ 
จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด ยกเว้น ในกรณีชื่อ -นำมสกุลของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐำน 
กำรแสดงตนเพ่ือเข้ำห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐำนอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น  จะไม่มีสิทธิ 
เข้ำสอบ 
 ๓.๕  ผู้สมัครสอบต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จ ำนวน ๒๐๐ บำท 
 
 

/๔. หลักฐำน... 
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๔. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ   
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรและหลักฐำนดังนี้ 
 ๑) ใบสมัคร ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 
6 เดือน จ ำนวน ๓ รูป พร้อมลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 ๒) ส ำเนำประกำศนียบัตร และ ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records) ที่แสดงว่ำ
เป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ
ภำยในวันปิดรับสมัครจ ำนวนอย่ำงละ ๒ ฉบับ 
 ๓) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัคร 
ไม่ตรงกัน) ใบผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร ใบส ำคัญกำรสมรส อย่ำงละ ๑ ฉบับ  
 ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ำว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” และลงลำยมือชื่อก ำกับส ำเนำ
เอกสำรทุกหน้ำ 
 อนึ่ง กรณีตรวจพบภำยหลังว่ำหลักฐำนและเอกสำรกำรสมัครสอบ หรือคุณสมบัติกำรสมัครสอบ 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ จะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้  

๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  

   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ พร้อมก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ ภายในวันที่  
8 มกราคม 2563  

๖. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร  
 ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ  
ตำมต ำแหน่งที่สมัคร ดังรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศฉบับนี้ โดยผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคลต่อไป ซึ่งส ำนักงำน กปร. อำจจะก ำหนด 
กำรสอบภำยในวันเดียวกันหรือมำกกว่ำหนึ่งวัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ ำนวนผู้สมัครในต ำแหน่งนั้น ๆ โดยจะประกำศ  
ให้ทรำบพร้อมกับประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกสรรหรือสอบสัมภำษณ์ 

๗. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
๗.๑  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ต้องเป็นผู้สอบผ่ำนได้คะแนนประเมินในแต่ละหมวด 

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
๗.๒  กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร จะประกำศข้ึนบัญชีโดยเรียงตำมล ำดับคะแนน

รวมสูงสุดลงมำตำมล ำดับ ในกรณีที่มีคะแนนเท่ำกันให้ผู้ที่ได้คะแนนกำรสอบสัมภำษณ์มำกกว่ำ อยู่ในล ำดับที่ 
สูงกว่ำ แต่ถ้ำคะแนนสอบสัมภำษณ์ยังเท่ำกันอีก จะเรียงล ำดับตำมเลขประจ ำตัวผู้สมัครสอบก่อนหลัง 

๘. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๘.๑  กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับที่ของกำรขึ้นบัญชี และหำกผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรถึงล ำดับที่จะจัดจ้ำง 
ไม่ประสงค์จะเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่ว่ำงดังกล่ำว จะถือว่ำสละสิทธิ์ไม่เข้ำรับกำรท ำสัญญำจ้ำง  
 ๘.๒  ในกรณีที่มีผู้ได้รับกำรเลือกสรรมำกกว่ำจ ำนวนต ำแหน่งว่ำง และภำยหลังมีต ำแหน่งว่ำงที่ม ี
ลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะอย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน หรือใช้บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน ก็อำจพิจำรณำจัดจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจำกบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร  
ในครั้งนี้ที่ยังไม่หมดอำยุ หรือจะด ำเนินกำรเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

 

/ส ำนักงำน... 

 

 





รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและการประเมินสมรรถนะ 
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่    ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖211    

 
ชื่อต าแหน่ง เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน (ด้ำนวิเทศสัมพันธ์) 
กลุ่มงาน บริหำรทั่วไป      
ค่าตอบแทน (เมื่อเริ่มสัญญา) วุฒิปริญญำตรี ได้รับค่ำตอบแทน 18,000 บำท  
อัตราว่าง จ ำนวน 1 อัตรำ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  
  

 ส ำนักงำน กปร. จะมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์ ในสังกัดกลุ่มวิเทศสัมพันธ์  
กองแผนงำนและวิเทศสัมพันธ์  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้   

 1) ร่ำง โต้ตอบหนังสือเป็นภำษำต่ำงประเทศ งำนแปลเอกสำรภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือใช้ในกำร
ติดต่อประสำนงำนกับองค์กรระหว่ำงประเทศ 

 2) รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และติดตำมประเมินผล จัดท ำบันทึก สรุปรำยงำนกำรประชุมควำมร่วมมื อ 
ระหว่ำงประเทศ เพ่ือน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 

 3) จัดเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศเพ่ือให้กำรประชุมเจรจำบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

     4) ส่งเสริม สนับสนุน ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ผู้เชี่ยวชำญ วัสดุอุปกรณ์ อำสำสมัคร 
องค์กำรพัฒนำเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนควำมร่วมมือ เพ่ือให้ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 5) งำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 ทั้งนี้  ลักษณะงำนจะต้องไปปฏิบัติรำชกำรต่ำงจังหวัด  ซึ่งอำจเป็นพ้ืนที่ห่ำงไกล กันดำร หรือเสี่ยงอันตรำย 
และต้องพักแรมตอ่เนื่องเป็นเวลำหลำยวันเป็นครั้งครำว 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 1) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำศิลปศำสตร์
ทำงภำษำต่ำงประเทศ หรือสำขำวิชำรัฐศำสตร์ ทำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ หรือสำขำอ่ืนใดในกรณีที่ ส ำเร็จ
จำกต่ำงประเทศหรือหลักสูตรนำนำชำติในประเทศ ซึ่งใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำหลักในกำรเรียนกำรสอน หรือ
สำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมลักษณะงำนของต ำแหน่ง 
 2) มีทักษะทำงภำษำอังกฤษในกำรเขียน อ่ำน และกำรสื่อสำรได้เป็นอย่ำงดี 
 3) มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมกำรปฏิบัติงำนพ้ืนฐำน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเป็น
อย่ำงดี และสำมำรถพิมพ์เอกสำรได้เป็นอย่ำงดี 

4) มีบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภำพ เรียบร้อย และมีควำมน่ำไว้วำงใจ   
 5) ไม่เป็นผู้มีประวัติอำชญำกรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อควำมมั่นคงของชำติ 
 6) เป็นผู้มีควำมจงรักภักดีในสถำบันพระมหำกษัตริย์ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
  
 
   

/สมรรถนะ ... 
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สมมรรถนะ วิธีการประเมินและคะแนนการประเมิน 

สมรรถนะท่ีจะท าการทดสอบ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.ทดสอบสมรรถนะในเรื่องความรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์, โครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรสื่อสำร กำรจัดประชุม  
กำรประสำนงำนและกำรต้อนรับชำวต่ำงประเทศ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรร่ำงหนังสือโต้ตอบ  
กำรแปลและเขียนบทควำมทำงภำษำอังกฤษ และควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์นโยบำยและแผน (ด้ำนวิเทศสัมพันธ์) 

60 โดยกำรสอบข้อเขียน 

2.ทดสอบสมรรถนะในด้านคุณลักษณะ บุคลิกภำพ ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ กริยำมำรยำท 
ทักษะในกำรสื่อสำรและมนุษยสัมพันธ์ และกำรน ำเสนอด้วยภำษำอังกฤษ ตลอดจน
คุณลักษณะอ่ืนๆ ได้แก่ เป็นผู้มีควำมซื่อตรง  มีควำมอุทิศตนและมุ่งมั่น  มีจิตส ำนึกในกำร
ให้บริกำร มีควำมตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนำตนเอง มีควำมร่วมมือร่วมใจ  มีภำวะผู้น ำ  

40 โดยสอบสัมภำษณ์
และประเมินบคุคล  

หมายเหตุ  ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนกำรทดสอบในแต่ละประเภทกำรทดสอบไม่ต่ ำกว่ำ  
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในประเภทนั้น และกำรทดสอบสมรรถนะจะใช้ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
          



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและการประเมินสมรรถนะ 
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่    ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖211    

ชื่อต ำแหน่ง  พนักงานประจ าส านักงาน   
กลุ่มงำน   กลุ่มงำนเทคนิค     
อัตรำว่ำง  จ านวน  ๑  อัตรา 
ค่ำตอบแทน  อัตรำเดือนละ  ๑1,2๘๐  บำท (ปวช.)  
    อัตรำเดือนละ  13,010  บำท (ปวท.)  
    อัตรำเดือนละ  ๑๓,๘๐๐  บำท (ปวส.) 
ระยะเวลำกำรจ้ำง นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
 ๑) รับผิดชอบงำนธุรกำร ซึ่ งได้แก่  งำนบริหำรทั่ วไปของส ำนักงำน งำนสำรบรรณ งำนพัสดุ 
งำนงบประมำณและกำรเงิน งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรจัดท ำทะเบียนเอกสำรลับ กำรรักษำควำมปลอดภัย 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนป้องกันอัคคีภัย กำรให้บริกำรหรือต้อนรับผู้ที่มำติดต่อรำชกำรและอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
 ๒) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำร มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำน กำรจัดตำรำงนัดหมำยกำรกลั่นกรอง
หนังสือเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ และอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ๓) พิมพ์หนังสือรำชกำร เอกสำรต่ำง ๆ กำรจัดท ำฐำนข้อมูลและบันทึกข้อมูลของส ำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งข้อมูลกำรด ำเนินงำน ข้อมูลด้ำนกำรเงิน/งบประมำณ ข้อมูลบุคคล รวมทั้งข้อมูลอ่ืนใด 
ที่ศูนย์สำรสนเทศก ำหนดให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำร 
 ๔) ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

 ๑) เป็นผู้ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปวช. ปวท. และ ปวส. ทุกสำขำวิชำ  
 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมปฏิบัติงำนพ้ืนฐำน เช่น Microsoft Office 
และมีควำมสำมำรถในกำรพิมพ์เอกสำรได้เป็นอย่ำงดี 
 ๓) มีบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภำพ เรียบร้อย  
 ๔) เป็นผู้มีควำมจงรักภักดีในสถำบันพระมหำกษัตริย์ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 

หลักเกณฑ์/หลักสูตร คะแนนเต็ม วิธีการ 
๑. ทดสอบด้านความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ  
 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนทั่วไป  
งำนเลขำนุกำรและงำนธุรกำร ระเบียบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ  
กำรเขียนหนังสือรำชกำร เป็นต้น และควำมรู้กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐำน ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel และ 
Microsoft PowerPoint 

70 โดยกำรสอบข้อเขียน 

๒. ทดสอบด้านคุณลักษณะ พิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น 
ควำมรู้ที่อำจใช้เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ และบุคลิกภำพอย่ำงอ่ืน เป็นต้น  

30 โดยสอบสัมภำษณ์
และประเมินบคุคล  

หมายเหตุ  ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนกำรทดสอบในแต่ละประเภทกำรทดสอบไม่ต่ ำกว่ำ  
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในประเภทนั้น  
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หมายเหตุ : ในกรณีที่ได้รับค่ำตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 
13,285 บำท จะได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำว
เดือนละ 2,000 บำท แต่เมื่อรวมกับค่ำตอบแทนแล้ว
ต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บำท หรือตำมที่ประกำศ
ก ำหนด 



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและการประเมินสมรรถนะ 
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่    ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖211    
 
ชื่อต ำแหน่ง  นายช่างศิลป์    
กลุ่มงำน   กลุ่มงำนเทคนิค     
อัตรำว่ำง  จ านวน  ๑  อัตรา 
ค่ำตอบแทน  อัตรำเดือนละ  ๑1,2๘๐  บำท (ปวช.)  
    อัตรำเดือนละ  13,010  บำท (ปวท.)  
    อัตรำเดือนละ  ๑๓,๘๐๐  บำท (ปวส.) 
ระยะเวลำกำรจ้ำง นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
 ๑) ปฏิบัติงำนในฐำนะเป็นช่ำงศิลปะ สนับสนุนงำนเผยแพร่และประชำสัมพันธ์โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 
 ๒) ก ำหนดรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ตรวจควำมถูกต้องสวยงำมของสื่อสิ่งพิมพ์ ก่อนด ำเนินกำรผลิตหรือจัดจ้ำง
ของส ำนักงำน กปร. 
 ๓) ออกแบบกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในหลำยรูปแบบ ตลอดจน
กำรจัดนิทรรศกำรต่ำง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๑) เป็นผู้ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปวช. ปวท. และ ปวส. ในสำขำวิชำกำรออกแบบและผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ สำขำวิชำวำรสำรศำสตร์ สำขำวิชำกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ สำขำวิชำวิจิตรศิลป์ สำขำวิชำกำร
ออกแบบสำขำวิชำศิลปหัตถกรรม สำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผำ สำขำวิชำศิลปะหัตถกรรมโลหะ
รูปพรรณและเครื่องประดับ สำขำวิชำเครื่องประดับอัญมณี สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับอัญมณี สำขำวิชำ 
ช่ำงทองหลวง สำขำวิชำเทคนิคสถำปัตยกรรม หรือสำขำวิชำอุตสำหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน หรือ
สำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งหรือหลำยสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 ๒) มีบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภำพ เรียบร้อย  
 ๓) เป็นผู้มีควำมจงรักภักดีในสถำบันพระมหำกษัตริย์ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
หลักเกณฑ์/หลักสูตร คะแนนเต็ม วิธีการ 

๑. ทดสอบด้านความรู้ ความเข้าใจ ประกอบกำรปฏิบัติ  
 ๑.๑ ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับส ำนักงำน กปร. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบ-
กรำฟิก หลักกำรออกแบบ ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของศิลปะ 
 ๑.๒ ออกแบบ กำรผลิตสื่อจำกกำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำย โดยกำรใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

70 โดยกำรสอบข้อเขียน 
 
 
 

โดยสอบปฏิบัต ิ

๒. ทดสอบด้านคุณลักษณะ พิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น 
ควำมรู้ที่อำจใช้เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ และบุคลิกภำพอย่ำงอ่ืน เป็นต้น  

30 โดยสอบสัมภำษณ์
และประเมินบคุคล  

หมายเหตุ  ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนกำรทดสอบในแต่ละประเภทกำรทดสอบไม่ต่ ำกว่ำ  
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในประเภทนั้น  

 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้ส านักงาน กปร.น าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปตรวจสอบกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง เช่น ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
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หมายเหตุ : ในกรณีที่ได้รับค่ำตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 
13,285 บำท จะได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำว
เดือนละ 2,000 บำท แต่เมื่อรวมกับค่ำตอบแทนแล้ว
ต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บำท หรือตำมที่ประกำศ
ก ำหนด 


