- ร่าง -

ประกาศสานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสานักงาน ก.พ.
----------------------------ด้วยส ำนักงำน ก.พ. จะดำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในตำแหน่ง
เจ้ ำพนั กงำนธุร กำรปฏิบั ติงำน ฉะนั้ น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๓ แห่ งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๖
เรื่ อ ง กำรสรรหำโดยกำรสอบแข่ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุค คลเข้ ำ รั บรำชกำร และ ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๙ ลงวั น ที่
๒๑ สิ งหำคม ๒๕๕๒ เรื่ อง กำรเพิ่มคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับตำแหน่งประเภททั่ว ไป จึงประกำศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
จำนวน ๙ ตำแหน่ง
อัตรำเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บำท
ทั้งนี้ อัตรำเงินเดือนให้เป็นไปตำมประกำศสำนักงำน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
กำรให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิแบบช่วง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๕๙
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยประกำศ
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มตำมมำตรำ ๓๖
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่ อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้ำม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(๒) เป็ น คนไร้ ค วำมสำมำรถ คนเสมื อ นไร้ ค วำมสำมำรถ คนวิ ก ลจริ ต หรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดในกฎ ก.พ.

๒
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมกำรหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง
หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลำย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๘) เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรือ ไล่ อ อกจำกรัฐ วิส ำหกิจ หรื อ
หน่วยงำนอืน่ ของรัฐ
(๙) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพรำะกระท ำผิ ด วิ นั ย ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้
หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำน
ในหน่วยงำนของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมตำม ข. (๔) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ำ ม
ตำม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ำม
ตำม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจำกงำนหรือ
ออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑) ให้ มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจำกกำรเป็ น
ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว
ส ำหรั บ พระภิ ก ษุ ห รื อ สำมเณร ทำงรำชกำรไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อ ำจให้
เข้ำสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุ คคลเข้ ำรั บ รำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสื อกรมสำรบรรณคณะรัฐ มนตรีฝ่ ำยบริห ำร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้อ ๕ ของคำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่
๑๗ มีนำคม ๒๕๓๘
๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสำขำวิชำ หรือ
(๒) อนุปริญญำหลักสูตร ๓ ปี ต่อจำกประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสำขำวิชำ

๓
๓.๓ เป็ น ผู้ ส อบผ่ ำนกำรวั ด ควำมรู้ ควำมสำมำรถทั่ ว ไป ในระดั บเดี ย วกั น กั บคุ ณ วุ ฒิ
ที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่ำ ของสำนักงำน ก.พ.
๔. การรับสมัครสอบ
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัครสอบสำมำรถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่ว โมง ไม่เว้น
วันหยุดรำชกำร ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ตำมขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์ มการชาระเงิน ตั้งแต่วัน ที่
๒๑ พฤษภาคม – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com เลือกหัวข้อ
“สมัครสอบออนไลน์”
(๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนด
แบบฟอร์มกำรชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงินลงในกระดำษขนำด A๔ หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ใน
รูปแบบไฟล์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถค้นหำแบบฟอร์มกำรชำระเงินได้ โดยไปที่ เว็บไซต์ https://personnelocsc.job.thai.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน” แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้
ขั้ น ตอน ที่ ๒ ช าระเ งิ น ค่ า ธ รร มเนี ย มใน การสมั ค ร สอบ ผ่ า น เ ค าน์ เ ตอ ร์
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มกำรชำระเงินไปชำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
ที่เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ ภำยในวันและเวลำทำกำรของธนำคำร
และให้เก็บหลักฐำนกำรชำระเงินไว้ด้วย ทั้ง นี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในหลักฐำน
กำรชำระเงิน หำกพบว่ำไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำที่ชำระเงิน ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง
หลังจำกที่ชำระเงินแล้ว
ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จำนวน ๓๓๐ บำท ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมสอบ
จำนวน ๓๐๐ บำท และค่ำธรรมเนียมธนำคำรรวมค่ำบริกำรทำงอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บำท โดยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชาระเงินแล้ว
หลังจำกที่ได้ชำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสำมำรถตรวจสอบ
สถำนะกำรชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการชาระเงิน”
ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัคร/บัตรประจาตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
เมื่อสำนักงำน ก.พ. ประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสำมำรถพิมพ์ใบสมัคร/
บัตรประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร/บัตรประจาตัวสอบ”
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ดาเนินการครบทุกขั้นตอน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

๔
๕. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ ภายในวันรับสมัครสอบ
วันสุดท้าย คือ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญำของสถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรสำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นเป็ นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำภำยในวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำย
คือ วันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑
๕.๒ กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ และรับรอง
ควำมถูกต้องของข้อมูล ดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้ว ยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หำกผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดทำงอำญำฐำนแจ้งควำมเท็จ
ต่อเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗
๕.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำนซึ่งผู้สมัครสอบนำมำยื่น
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่ำเป็นคุณวุฒิตรงตำม
ประกำศรับสมัครสอบ สำนักงำน ก.พ. จะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบมำตั้งแต่ต้น
๖. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงำน ก.พ. จะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับกำรสอบ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทำงเว็บไซต์สำนักงำน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) หัวข้อ
“ข่าวสมัครงาน” และทำงเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ทั้งนี้ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๗.๑ กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐คะแนน)
โดยวิธี กำรสอบข้อเขียน วิชำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนธุรกำร ประกอบด้วย
รำยวิชำ ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕
(๕) พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๖) พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐

๕
(๗) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๘) พระรำชบัญญัติจดหมำยเหตุแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๙) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรสำนักงำน
๗.๒ กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำรสัมภำษณ์
หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่งจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน
ประสบกำรณ์ ท่ว งทีวำจำ อุป นิสั ย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัว เข้ำกั บผู้ ร่ว มงำน สังคม และสิ่ งแวดล้ อม
ควำมคิดริ เ ริ่ มสร้ ำงสรรค์ ปฏิภ ำณไหวพริ บ บุ คลิ กภำพและพฤติกรรมของผู้ ส อบแข่ งขัน เพื่อ ให้ ได้ บุคคล
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้ ง นี้ จะสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง ก่ อ น
และเมื่อ สอบผ่ า นการสอบแข่ ง ขัน เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตาแหน่ง แล้ ว จึ ง จะมี สิ ท ธิ
เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๘. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๘.๑ หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ใบสมัคร/บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จำกเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com
ซึง่ ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำดำ ถ่ำยไม่เกิน ๑ ปี ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลำยมือชื่อ
ในใบสมัคร/บัตรประจำตัวสอบให้ครบถ้วน
๘.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
(๑) สำเนำประกำศนียบัตรหรืออนุปริญญำบัตร และสำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ
(Transcript of Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ จำนวนอย่ำงละ ๒ ฉบับ
โดยต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำย ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
นำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่น ในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ได้ ก็ให้นำหนังสื อ
รับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ประกำศนียบัตร
หรืออนุปริญญำบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำยมำยื่นแทน
(๒) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นำมสกุล (ในกรณี
ชื่อ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ
(๓) ส ำเนำหนั ง สื อ รั บ รองผลกำรสอบผ่ ำ นกำรวั ด ควำมรู้ ค วำมสำมำรถทั่ ว ไป
ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่ำ ของสำนักงำน ก.พ. จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ ผู้ สมัครสอบเขียนคำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” และ
ลงลำยมือ ชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัว สอบกำกับไว้มุมบนด้ำนขวำของส ำเนำเอกสำร บรรจุใน
ซองเอกสำรขนำด A๔

๖
๘.๓ ผู้ ส มั ค รสอบต ำแหน่ ง ที่ ใ ช้ คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อนุ ป ริ ญ ญำหลั ก สู ต ร ๓ ปี ต่ อ จำก
ประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ มำสมัครสอบ ให้แนบสำเนำหนังสือรับรองจำก
สถำบันกำรศึกษำว่ำเป็นระดับอนุปริญญำหลักสูตร ๓ ปี จำนวน ๑ ฉบับ
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งจะต้องได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ ๖๐
๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สำนักงำน ก.พ. จะประกำศกำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับ ตำมคะแนนรวม
ของผู้สอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งและควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
จำกมำกไปน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนนควำมเหมำะสมกับตำแหน่งมำกกว่ำอยู่ใน
ลำดับทีด่ กี ว่ำ แต่ถ้ำได้คะแนนควำมเหมำะสมกับตำแหน่งเท่ำกันอีก ให้เรียงลำดับตำมเลขประจำตัวสอบแข่งขัน
จำกน้อยไปมำก
กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกำศ
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรสอบแข่งขันอย่ำงเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จ ะได้ รั บ กำรบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตำมล ำดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่กำหนดไว้ในข้อ ๑
ทั้ งนี้ ผู้ ได้ รั บกำรบรรจุ และแต่ งตั้ ง ต้ องปฏิ บั ติ งำนในส ำนั กงำน ก.พ. เป็ นระยะเวลำ
ไม่น้ อยกว่ำ ๒ ปี นับ ตั้งแต่วัน ที่ได้รั บ กำรบรรจุและแต่งตั้ง โดยห้ ำมโอนไปส่ว นรำชกำรหรือหน่ว ยงำนอื่น
เว้นแต่กรณีโอนตำมผลกำรสอบแข่งขันได้
๑๒. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
สำนักงำน ก.พ. ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐทุกประเภท
ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
สำนักงำน ก.พ. จะดำเนินกำรสอบแข่งขันด้วยควำมเสมอภำค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น
หำกมี ผู้ ใ ดแอบอ้ ำ งว่ ำ สำมำรถช่ ว ยเหลื อ ให้ ท่ ำ นได้ รั บ กำรขึ้ นบั ญ ชี หรื อ มีพ ฤติ กำรณ์ ในท ำนองเดีย วกั น นี้
โปรดอย่ำได้หลงเชื่อและแจ้งให้เลขำธิกำร ก.พ. ทรำบด้วย
ประกำศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สำเนำถูกต้อง
(นำยธีรวัจน์ พวงรอด)
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบตั ิกำร
กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่
๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

เมธินี เทพมณี
(นำงเมธินี เทพมณี)
เลขำธิกำร ก.พ.

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสานักงาน ก.พ.
แนบท้ายประกาศสานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
----------------------------ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงำนในฐำนะผู้ป ฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ
ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร สำรบรรณ หรือบริกำรทั่วไป ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำรที่ชัดเจน
ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริกำรทั่วไป เช่น กำรรับส่ง ลงทะเบียน ร่ำงหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมกำรประชุม กำรบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งำนต่ำง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกรำบรื่นและ
มีหลักฐำนตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมู ล จั ดเก็ บข้อ มูล สถิติ เอกสำร หลั กฐำนหนัง สื อ ตำมระเบียบวิธีป ฏิบั ติ
เพื่อสะดวกต่อกำรค้นหำ และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร
(๓) ดำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงำน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภำพไว้ใช้งำน
และอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
(๔) รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและข้อมูลต่ำง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อนำไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนต่อไป
๒. ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น
(๒) ให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(๓) ผลิตเอกสำรต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย

