
 
 

 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

ตําแหน่งนักพฒันาสังคม นกัสังคมสงเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรพัยากรบคุคล  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงนิและบญัชี   นักจัดการงานท่ัวไป  นิติกร  

เจ้าพนักงานพสัดุ  และเจา้พนักงานธุรการ 
------------------------------------------- 

 ด้วยสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการท่ัวไป  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ           
เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๘.๓.๓/๓๓๕  ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  
  ๑.๑ ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และอัตรา 
      ลําดับ     ตําแหน่ง      กลุ่มงาน               อัตรา 
   ๑) นักพัฒนาสังคม    บริหารท่ัวไป  ๖ 
   ๒) นักสังคมสงเคราะห์   บริหารท่ัวไป  ๑ 
   ๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  บริหารท่ัวไป  ๑ 
   ๔) นักทรัพยากรบุคคล   บริหารท่ัวไป  ๑ 
   ๕) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  บริหารท่ัวไป  ๓ 
   ๖) นักวิชาการพัสดุ    บริหารท่ัวไป  ๑ 
   ๗) นักวิชาการเงินและบัญชี   บริหารท่ัวไป  ๒ 
   ๘) นักจัดการงานทั่วไป   บริหารท่ัวไป  ๑ 
   ๙) นิติกร     บริหารท่ัวไป  ๒ 
   ๑๐) เจ้าพนักงานพัสดุ    บริการ   ๑ 
   ๑๑) เจ้าพนักงานธุรการ   บริการ   ๕ 

๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร         
                                ผูส้มัครต้องมีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการสมัคร
แต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 

/ ๑.๓ สิทธิประโยชน์... 
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    ๑.๓ สิทธิประโยชน์  
                                   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง   
                                      ต้ังแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง  โดยให้ทําสัญญาจ้างรอบละ ๔ ปี 

 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการเลือกสรร  ตามมาตรา ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ก. คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี  บริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร 
  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
  ข. ลักษณะต้องห้าม 
  (๑) เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้
ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  คือ 

(๑.๒) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
   (๑.๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (๑.๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (๑.๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    (๑.๖) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  (๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
     (๓)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (๕) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๖)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๗)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี  
(๘)  เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วย 

งานของรัฐ  
/หมายเหตุ... 
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    หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน    
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดง
หลักฐานว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้แก่  วัณโรคในระยะ
แพร่กระจายเช้ือ  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคติดยาเสพติดให้โทษ    
โรคพิษสุราเรื้อรัง  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง  มาย่ืนด้วย 
 

 ๓. การรับสมัคร 
       ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ Download ใบสมัครจาก Website : www.nep.go.th 
หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ   ๒๕๕   อาคาร ๖๐  ปี กรมประชาสงเคราะห์  ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี   
ถนนราชวิถี   เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ต้ังแต่วันที่  ๗  พฤศจิกายน ถึงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕    
ในวัน และเวลาราชการ โดยให้ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ ๑๐๐ บาท  (โดยผู้สมัครสอบเลือก
สมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่าน้ัน)  ทั้งน้ี ผู้ที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขบัตรประจําตัวผู้สอบ  
      ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาดํา ขนาด  ๑ น้ิว  โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 
   (๒)  สําเนาปริญญาบัตร  หรือสําเนาใบรับรองการศึกษา  พรอ้มปริญญาบตัร 
ใบรับรองการศึกษาฉบับจรงิมาย่ืน ณ วันสมัคร  และสําเนาแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร       
(Transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตําแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  คือ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
   (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ          
และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
   (๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส  
   (๕ ) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีที่ ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัคร                
ไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
 

   ทั้งน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคาํรับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ด้วย 
   ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
        ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง 
ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่ 
 
 

/มีความผิดพลาด... 
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มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน  
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
 

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)  พร้อมกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ  โดยสํานักงานฯ  จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.nep.go.th  ภายหลังจากการปิดรับสมัคร  
ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้ 
     การประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ 
     ๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
     ๒. วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง      (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
     การประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๒ 
  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์           (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
 

 ๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑.  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที่  ๒   จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี  ๑   ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
  ๒.  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน 
สมรรถนะครั้งที่ ๑   และคร้ังที่ ๒   รวมกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
  ๓.  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ 
 

 ๗.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชรีายช่ือผูผ้่านการเลือกสรร 
   สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามลําดับคะแนนที่สอบได้  ณ  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ     
และทางเว็บไซต์  www.nep.go.th  บัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร ครบกําหนด  ๒  ปี  
นับแต่วันประกาศบัญชีรายช่ือ  กรณีที่ส่วนราชการอ่ืนมีตําแหน่งว่างในตําแหน่งนักพัฒนาสังคม นักสังคม
สงเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการ
พัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป นิติกร เจ้าพนักงานพัสดุ  และเจ้าพนักงานธุรการ      
ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือน 
 

/หรือใกล้เคียงกัน... 

http://www.nep.go.th/
http://www.nep.go.th/


 
-๕- 

 
หรือใกล้เคียงกัน  กับตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขัน  และขึ้นบัญชีไว้  ส่วนราชการที่มีตําแหน่งว่างสามารถ
นํารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งที่สอบครั้งน้ีไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้  โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้   
มีสิทธิที่จะรับการบรรจุได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน  
 

๘.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ  กําหนด 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่       ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

 
 
 

           (นางอุษา   หงส์กาญจนกุล) 
 

               รองเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติรักษาราชการแทน 
               เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติปฏิบัติราชการแทน 

          ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
                
 
 



รายละเอียดเก่ียวกับการสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ลงวันที่................. ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
ช่ือตําแหน่ง  นักพัฒนาสังคม 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป 
อัตรา   ๖  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐.-  บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  ๔  ปี 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา  
สมรรถนะ  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ     
                               ดังต่อไปนี้  

ประเมิน คะแนน 
สมรรถนะ 

ครั้งที ่ เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๑๐๐ ๑ สอบข้อเขียน ๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    ๑) ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 
    ๒) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
        พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๓) คุณธรรมจริยธรรม 
    ๔) การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑๐๐ สอบข้อเขียน ๒. วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง  

๒ 

    ๑) ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม  
 
 

 
 
 

    ๒) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา    
        คณุภาพชีวิตคนพิการ 
๓. สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ 
    - บุคลิกภาพทั่วไป  ทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ 

สอบสัมภาษณ ์

รวมคะแนน ๓๐๐   
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ                               
- สํารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางวิชาการเบ้ืองต้น ในการดําเนินงานและการจัดทําระบบ มาตรฐาน 
มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการส่งเสริมและพัฒนา    
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมเบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการจัดทํารายงานสถานการณ์
ทางสังคม และวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านพัฒนาสังคม 
ส่งเสริม สนับสนุนและใหบ้ริการเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเบ้ืองต้น - 

- รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และจัดทําเอกสารวิชาการ เพ่ือนําไปใช้ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
- รวบรวม วิเคราะห์และจัดทาํรายงานเบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการจัดหาระดมทุน  
- ติดตาม รวบรวมจัดเก็บข้อมูล ปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคม เพ่ือเป็นไปตามเป้าหมาย 



รายละเอียดเก่ียวกับการสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ลงวันที่................. ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
ช่ือตําแหน่ง  นักสังคมสงเคราะห์ 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป 
อัตรา   ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐.-  บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  ๔  ปี 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์                                  
สมรรถนะ  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ    

ดังต่อไปนี้                                                           

ประเมิน คะแนน 
สมรรถนะ 

ครั้งที ่ เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๑๐๐ สอบข้อเขียน ๑ ๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๑) ความรู้เก่ียวกับคนพิการ 
    ๒) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
        พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๓) คุณธรรมจริยธรรม 
    ๔) การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑๐๐ สอบข้อเขียน ๒. วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง  

๒ 

    ๑) ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านสังคม  
 
 
 

 
 
 
 

       สงเคราะห์   
    ๒) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา    
        คณุภาพชีวิตคนพิการ 
๓. สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ 
    - บุคลิกภาพทั่วไป  ทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ 

สอบสัมภาษณ ์

รวมคะแนน ๓๐๐   
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
- ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ ์สอบประวัติ เย่ียมบ้าน ติดตาม สืบหาข้อเท็จจริงรวมทั้งศึกษาชุมชน และ
ประเมินสภาวะทางสังคมเบ้ืองต้น 
- ให้บรกิารปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ บําบัด ฟ้ืนฟู ป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
- รวบรวม ประมวล สรุป จัดลําดับความสําคัญและความรนุแรงของปัญหา เพ่ือประกอบการวางแผนให้ความ
ช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
- สํารวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทํารายงาน ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือทําวิจัย 
- รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเก่ียวกับงานด้านสังคมสงเคราะห์ จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหา 
เพ่ือประกอบการวางแผนด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 



รายละเอียดเก่ียวกับการสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ลงวันที่................. ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
ช่ือตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป 
อัตรา   ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐.-  บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  ๔  ปี 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์   
                               สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาสถิติศาสตร์ 
สมรรถนะ  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ    
                               ดังต่อไปนี้  

ประเมิน คะแนน 
สมรรถนะ 

ครั้งที ่ เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๑ ๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๑) ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    ๒) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
        พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๓) คุณธรรมจริยธรรม 
    ๔) การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๒. วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง  ๑๐๐ สอบข้อเขียน 
    ๑) ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์โครงการ/แผน   

 
 

 
 
 

    ๒) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา    
        คณุภาพชีวิตคนพิการ 

๒ ๓. สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ 
    - บุคลิกภาพทั่วไป  ทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ 

สอบสัมภาษณ ์

รวมคะแนน ๓๐๐   
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ                               
- รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง สังคม ทั้งในและ
ต่างประเทศ มาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ 
- รวบรวมข้อมลูศึกษาวิเคราะห์เบ้ืองต้นเก่ียวกับภารกิจกลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ เพ่ือวางแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 
- วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
- สํารวจ รวบรวม และประมวลผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือจัดทําแผนงาน หรือยุทธศาสตร์  
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล 
 



รายละเอียดเก่ียวกับการสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ลงวันที่................. ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
ช่ือตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป 
อัตรา   ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐.-  บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  ๔  ปี 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร ์ 
สมรรถนะ  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ    
                               ดังต่อไปนี้  

ประเมิน คะแนน 
สมรรถนะ 

ครั้งที ่ เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๑๐๐ ๑ สอบข้อเขียน ๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    ๑) ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 
    ๒) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
        พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๓) คุณธรรมจริยธรรม 
    ๔) การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑๐๐ สอบข้อเขียน ๒. วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง  

๒ 

    ๑) ความรู้ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 
 

 
 
 

    ๒) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา    
        คณุภาพชีวิตคนพิการ 
๓. สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ 
    - บุคลิกภาพทั่วไป  ทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ 

สอบสัมภาษณ ์

รวมคะแนน ๓๐๐   
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ                               
- ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือวางระบบ จัดทํามาตรฐานของส่วนราชการ  
- ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการกําหนดความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ จัดหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
- ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหน่ง และวางแผนอัตรากําลังของส่วนราชการ  วิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน  การดําเนินการทางวินัย การรักษาวินัย
และจรรยา  กระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุผู้มีความรู้ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง       



รายละเอียดเก่ียวกับการสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ลงวันที่................. ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
ช่ือตําแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป 
อัตรา   ๓  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐.-  บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  ๔  ปี 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจการ 
                               บัญชี  ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร และทาง   
                               พาณิชยศาสตร์ หรือคุณวุฒิ/สาขาวิชาอ่ืนไม่ตํ่ากว่าน้ีที่เรียนบัญชีไม่น้อยกว่า ๖  
                                หน่วยกิต  
สมรรถนะ  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ    
                               ดังต่อไปนี้  

ประเมิน คะแนน 
สมรรถนะ 

ครั้งที ่ เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๑๐๐ ๑ สอบข้อเขียน ๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    ๑) ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 
    ๒) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
        พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๓) คุณธรรมจริยธรรม 
    ๔) การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑๐๐ สอบข้อเขียน ๒. วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง  

๒ 

    ๑) ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ การบัญชี การ  
 
 

 
 
 

       พัสดุ และการตรวจสอบภายใน  
    ๒) ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์และการสื่อสาร  
๓. สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ 
    - บุคลิกภาพทั่วไป  ทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ 

สอบสัมภาษณ ์

รวมคะแนน ๓๐๐   
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
- สอบทานและประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงของส่วนราชการ 
ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานกับหัวหน้าสายตรวจสอบ และร่วมดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน  - 

- รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน และเอกสารต่างๆ 
ทางด้านการเงิน บัญชี เพ่ือให้การตรวจสอบดําเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และเป็นไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบฯ 
 



 
-๒- 

 
- ตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการดําเนินงานและ
การบริหารด้านอ่ืนๆ ของส่วนราชการ ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบแต่ละประเภทตามแผนการตรวจสอบ 
 - จัดทํากระดาษทําการสรุปเร่ืองตรวจพบ และรายงานการตรวจสอบ รวมท้ังติดตามผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการติดตาม 
- ให้คําปรึกษา ฝึกอบรม เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ ตอบข้อซักถามแบะช้ีแจง
ให้รายละเอียดเก่ียวกับงานในหน้าที่ ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเก่ียวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมี
ความรับผิดชอบ 
- ประสานงานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสมัฤทธ์ิตามที่กําหนดไว้ 
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดเป็นการช่ัวคราวได้  
 
                     
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเก่ียวกับการสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ลงวันที่................. ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
ช่ือตําแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป 
อัตรา   ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐.-  บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  ๔  ปี 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์        

ทางศิลปศาสตร ์ ด้านพาณิชยศาสตร์ หรือด้านบริหารธุรกิจ                                 
สมรรถนะ  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ    
                               ดังต่อไปนี้  

ประเมิน คะแนน 
สมรรถนะ 

ครั้งที ่ เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๑ ๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๑) ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    ๒) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
        พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๓) คุณธรรมจริยธรรม 
    ๔) การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๒. วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง  ๑๐๐ สอบข้อเขียน 
    ๑) ระเบียบงานสารบรรณ   

 
 

 
 
 

    ๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.   
        ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๒ ๓. สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ 
    - บุคลิกภาพทั่วไป  ทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ 

สอบสัมภาษณ ์

รวมคะแนน ๓๐๐   
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
- รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ 
- ตรวจสอบและดูแลการจัดซือ้จัดจ้างแบบต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
- จัดทํารายละเอียดบัญชี ทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก 
- ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
- จําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ 
- ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ให้คําแนะนํา จัดทําคู่มือ วางแผนหลักสูตร
ฝึกอบรม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาํหนด     
 



รายละเอียดเก่ียวกับการสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ลงวันที่................. ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
ช่ือตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป 
อัตรา   ๒  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐.-  บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  ๔  ปี 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พณชิยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเทียบได้ไม่ 

ตํ่ากว่าน้ี ที่มีการเรียนวิชาบัญชีไม่ตํ่ากว่า ๙ หน่วยกิต                                 
สมรรถนะ  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ    
                               ดังต่อไปนี้  

ประเมิน คะแนน 
สมรรถนะ 

ครั้งที ่ เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๑ ๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๑) ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    ๒) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
        พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๓) คุณธรรมจริยธรรม 
    ๔) การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๒. วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง  ๑๐๐ สอบข้อเขียน 
    ๑) ระเบียบงานสารบรรณ  

 
 
     ๒) ความรูด้้านการเงินและบัญชี 

๒ ๓. สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ 
    - บุคลิกภาพทั่วไป  ทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ 

สอบสัมภาษณ ์

รวมคะแนน ๓๐๐   
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   
- จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นหลกัฐานข้อมูลทีถ่กูต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ 
- รวบรวมข้อมลู และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 
- จัดสรรงบประมาณให้ตรงกับความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - 

- ดูแลการรับ-จ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ่ายเงิน ถูกต้องตามระเบียบ    
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ให้คําแนะนํา จัดทําคู่มือ วางแผน    
 
                     



รายละเอียดเก่ียวกับการสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ลงวันที่................. ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
ช่ือตําแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไป 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป 
อัตรา   ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐.-  บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  ๔  ปี 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร ์ 
สมรรถนะ  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ    
                               ดังต่อไปนี้  

ประเมิน คะแนน 
สมรรถนะ 

ครั้งที ่ เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๑๐๐ สอบข้อเขียน ๑ ๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๑) ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 
    ๒) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
        พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๓) คุณธรรมจริยธรรม 
    ๔) การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑๐๐ สอบข้อเขียน ๒. วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง  
 
 
 
 

 
 
 
 

    ๑) ระเบียบงานสารบรรณ 
๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.       

        ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๓) ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 
๓. สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ ๒ 
    - บุคลิกภาพทั่วไป  ทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ 

สอบสัมภาษณ ์

รวมคะแนน ๓๐๐   
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
- ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงานด้านต่างๆ เช่น งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานท่ี และงาน
สัญญาต่างๆ 
- ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร 
- จัดเตรียมการประชุม บันทกึและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ 
ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย - 

- ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพ่ือการ
รายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป                             



 
รายละเอียดเก่ียวกับการสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ลงวันที่................. ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
ช่ือตําแหน่ง  นิติกร 
กลุ่มงาน   บริหารท่ัวไป 
อัตรา   ๒  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐.-  บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  ๔  ปี 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร์  
สมรรถนะ  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ    
                               ดังต่อไปนี้  

ประเมิน คะแนน 
สมรรถนะ 

ครั้งที ่ เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๑๐๐ สอบข้อเขียน ๑ ๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๑) ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 
    ๒) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
        พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๓) คุณธรรมจริยธรรม 
    ๔) การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑๐๐ สอบข้อเขียน ๒. วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง  

๒ 

    ๑) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
 
 
 

 
 
 
 

       คนพิการ  
    ๒) กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการ 
    ๓) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
๓. สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ 
    - บุคลิกภาพทั่วไป  ทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ 

สอบสัมภาษณ ์

รวมคะแนน ๓๐๐   
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ    
- รับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง การจัดทําคําวินิจฉัยและการเสนอผลต่อคณะอนุกรรมการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และช่วยเหลือทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐(๕) 
- การดําเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครองในนามสํานักงาน  รวบรวมพยาน  เสนอสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือ
ย่ืนฟ้องคดี  ประสานงานคดีกับอัยการเจ้าของคดี  เป็นพยานในศาล  ดําเนินการบังคับคดีตามคําสั่งศาล 
 
 



 
-๒- 

 
- การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย และกฎเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบันและทีก่ําลังจะประกาศใช้บังคับให้แก่คนพิการ ผูดู้แลคนพิการ นายจ้างหน่วยงานของรัฐและผู้นํา
ท้องถิ่น  จัดทําเอกสารเผยแพร่ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ พ.ศ. ๒๕๕๐  จัดทําคูม่ือกฎหมายด้านคนพิการเรื่องต่างๆ  
เผยแพร่แก่หน่วยงานและองค์กรเครือข่าย  การให้บริการตอบคําถาม ให้คําปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์    
เวบบอร์ด และอีเมลล ์
- การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับคดี ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งหรือคําสั่ง
โดยอายัดทรัพย์สินขิงลูกหน้ีตามมาตรา ๕๗ แห่ง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตามมาตรา 
๓๖ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริม ๒๕๕๐ และภาค ๔ ป.วิแพ่ง 
- งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเก่ียวกับการสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ลงวันที่................. ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
ช่ือตําแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ 
กลุ่มงาน   บริการ 
อัตรา   ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๑๑,๑๖๐.-  บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  ๔  ปี 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการ 
                               ทั่วไป คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เลขานุการ หรือเทียบได้ไม่ตํ่า 
                               กว่าน้ี 
สมรรถนะ  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ    
                               ดังต่อไปนี้  

ประเมิน คะแนน 
สมรรถนะ 

ครั้งที ่ เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๑๐๐ สอบข้อเขียน ๑ ๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    ๑) ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 
    ๒) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
        พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๓) คุณธรรมจริยธรรม 
    ๔) การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑๐๐ สอบข้อเขียน ๒. วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง  
 
 
 

 
 
 

    ๑) ระเบียบงานสารบรรณ 
๒     ๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 

๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ 
    - บุคลิกภาพทั่วไป  ทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ 

สอบสัมภาษณ ์

รวมคะแนน ๓๐๐   
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซอ่มแซมและบํารุงรักษา 
- การทําบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ การแทงจําหน่ายพัสดุที่
ชํารุด 
- การทําสญัญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสญัญาซื้อหรือสญัญาจ้าง 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 
                               
 



รายละเอียดเก่ียวกับการสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ลงวันที่................. ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
ช่ือตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
กลุ่มงาน   บริการ 
อัตรา   ๕  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๑๑,๑๖๐.-  บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  ๔  ปี 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการ 
                               ทั่วไป คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เลขานุการ หรือเทียบได้ไม่ตํ่า 
                               กว่าน้ี 
สมรรถนะ  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ    
                               ดังต่อไปนี้  

ประเมิน คะแนน 
สมรรถนะ 

ครั้งที ่ เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๑๐๐ สอบข้อเขียน ๑ ๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    ๑) ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 
    ๒) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
        พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๓) คุณธรรมจริยธรรม 
    ๔) การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑๐๐ สอบข้อเขียน ๒. วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง  
      ๑) ระเบียบงานสารบรรณ 

๓. สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ ๒ 
    - บุคลิกภาพทั่วไป  ทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ 

สอบสัมภาษณ ์

รวมคะแนน ๓๐๐   
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
- ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่งลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัด
เตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- รวบรวมข้อมลู จัดเก็บข้อมลูสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหา 
และเป็นหลักฐานทางราชการ 
- ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน 
- รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือนําไปใช้เสนอแนะและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป                               
                               




