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รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
-------------------------------------- 

๑. การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) ณ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ หรือตามที่กรมกำหนด 

 

๒. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ในการ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน      
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ            
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๒.๑. ด้านการปฏิบัติการ 
     (๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่ วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน  
ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
     (๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติ       
เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
     (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
     (๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บั งคับบัญชา            
เพ่ือนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
 ๒.๒ ด้านการบริการ 
     (๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
     (๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
    (๓) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.  ตำแหน่งว่างและอัตราเงินเดือน 
   ๓.๑ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  
    - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน  จำนวน ๖ อัตรา 
 ๓.๒ อัตราเงินเดือน  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา       
หรือทาง ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ            
อัตราเงินเดือนบรรจุแรกเข้า ๑1,5๐๐ – ๑3,285 บาท 
  ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง       
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนษุย ์ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๔. กำหนดการ... 
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๔. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัครเข้ารับการประเมิน 
  ๔.๑ กำหนดการรับสมัคร 
        กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะเปิดรับสมัครผู้ เข้ารับการประเมินระหว่าง  
วันที ่๔ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
  ๔.๒ วิธีการสมัครเข้ารับการประเมิน 
   ๔.๒.๑  การสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถสมัครผ่านอีเมล์ hrnep2013@gmail.com โดย
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน และเมื่อกรอก
ข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้วให้รับรองสำเนาถูกต้องและสแกนใบสมัครส่งพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ชุด 
  - รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร)   จำนวน ๑ รูป 
  - สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน   จำนวน ๑ ชุด 

    - สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   จำนวน ๑ ฉบับ 
    ของ ก.พ. (ภาค ก.)  

โดยส่งทางอีเมล์ดังกล่าวตามกำหนดการรับสมัคร โดยผู้ที่เลือกวิธีการสมัครนี้ เมื่อส่งอีเมล์แล้วต้องติดต่อ
กลับมาที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๓๗๖๕ ในวันและเวลาราชการ เพ่ือยืนยันการส่งอีเมลของท่าน  โดยเจ้าหน้าที่จะตอบกลับ   
การได้รับใบสมัครใหท้่านทราบเพื่อยืนยันการส่งใบสมัครทางอีเมล์ ทั้งนี้จะปิดรับสมัครภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
ของวันสุดท้ายในการรับสมัคร ซึ่งเอกสารการสมัครที่ส่งก่อนวันเปิดรับสมัครหรือหลังวันปิดรับสมัคร          
จะไม่ได้รับการพิจารณา และผู้สมัครจะต้องจัดส่งใบสมัครฉบับจริงและเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง    
มาภายหลัง โดยใหส้่งก่อนวันสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ๓ วัน  
   ๔.๒.๒  การสมัครโดยทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครได้จาก
เว็บไซต์ www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน กรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมทั้งติด รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในใบสมัคร 
ส่งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่  

  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ชุด 
  - รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร)   จำนวน ๑ รูป 
  - สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน   จำนวน ๑ ชุด 

    - สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   จำนวน ๑ ฉบับ 
    ของ ก.พ. (ภาค ก.) 

โดยส่งทางไปรษณีย์ ไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครคัดเลือก”) ตามกำหนดการรับสมัคร  
โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ซึ่งเอกสารการสมัครฯ ที่ส่งก่อน
วันเปิดรับสมัคร หรือหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒.๓  ให้นำหลักฐาน... 
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   ๔.๒.๓  ให้นำหลักฐานดังตอ่ไปนี้ไปในวันประเมินทุกครั้ง 
    - บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายและลายมือชื่อ 
      ของผู้ถือบัตร 

 -หลักฐานการส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือหลักฐาน        
.การตอบกลับการได้รับใบสมัครของเจ้าหน้าที่ทางอีเมล 

๕. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที่ ทางเว็บไซต ์www.dep.go.th 

๖. เกณฑ์การประเมินผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมนิจะต้องได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
๗. การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ถ้าได้คะแนนเท่ากัน

ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวเข้ารับการประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
๘. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินหรือสมัครเข้ารับการประเมินแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นบัญชี จะยังคงมีชื่อ

อยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเดิม และมีสทิธิ์อยู่ตามเดิม 
๙. ผู้ที่ได้รับแจ้งให้สมัครหรือสมัครเข้ารับการประเมิน หรือผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง  

ที่ประเมินนี้ ผู้ใดได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับการบรรจุหรือ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนี้ หรือในตำแหน่งอ่ืน ๆ ของการสอบครั้ง
เดียวกันกับตำแหน่งดังกล่าว ผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้ารับการประเมิน หรือหมดสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นบัญชี หรือหมดสิทธิ์
ทีจ่ะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี 

๑๐. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จะมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ         
ก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน             
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

๑๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งใหม่นี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเดิมยังไม่หมดอายุ 
หรือยังไมถู่กยกเลิก 

๑๒.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ซึ่งได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งทีป่ระเมินนี้  

๑๓. ผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ติดต่อ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงาน
เลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๓๗๖๕  โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๐๒๐    
ก่อนวันทำการประเมนิ 

 



 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ที่มีสิทธิขึน้บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 
 
1. นางสาวเปรมวดี  จีนธ ู     
2. นางสาวนิภา  สุขพ่วง      
3. นางอัจฉราภรณ์  จันทะภา     
4. นางสาวภนารักษ์  เอกวัฒน์     
5. นางสาวศิรินันท์  ขันติยะชัย     
6. นางสาวจีรวรรณ  สว่างเกตุ     
7. นายจักรพันธ์  จันทมิฬ      
8. นางสาวกิตติพร  วันชูพริ้ง     
9. นางสาวจารุวรรณ  ศิริยะ     
10. นางสาวปิยะพัฒน์  เงินถา     
11. นายนิเวศน์  นามะนา      
12. นายทรงพล  คำลือไชย     
13. นางสาวชมพูนุท  เรืองฤทธิ์     
14. นายธรณ์เทพ  สุทธิสำฤทธิ์     
15. นางสาวสุนิสา  ศรีสกุล     
16.นางสาวเปรมจิตร  จันทร์สิริสถาพร    
17. นางสาวรัตนา  รักษาพล     
18. นางสาวศิริรัตน์  จูงาม     
 



เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ ................................ 

 

ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 ด้วยข้าพเจ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่...................   
ตามประกาศบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓         
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง..... ..เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...... 
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. ประวัติส่วนตัว 

     ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................สัญชาติ........................ .......  

  เกิดวันที่................เดือน.....................................พ.ศ................อายุ.............ปี............. เดือน  

 เลขประจำตัวประชาชน  

๒. ที่อยู่ท่ีติดต่อได้ 

 บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่................ตรอกซอย.............................................................. ............................ 

 ถนน.....................................................ตำบล/แขวน.................................... ....................................................  

 อำเภอ/เขต.............................................จังหวดั...........................................รหัสไปรษณีย์......... ..................... 

 โทรศัพท์..................................................................e-mail…………………………………………....……………………… 

๓. ประวัติการศึกษา (ให้กรอกทุกวุฒิที่ได้รับ และแนบสำเนาแสดงผลการเรียน เฉพาะวุฒิที่ใช้เข้ารับ               
......การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)  

 

วุฒิท่ีได้รับ 

 

สาขา/วิชาเอก 

 

เกรดเฉลี่ย 

(GPA) 

 

ชื่อสถานศึกษา 

 

พ.ศ. ที่สำเร็จ 

การศึกษา 

ปวช.     

ปวท. / ปวส. /อนุปริญญา     

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท     

อ่ืนๆ โปรดระบุ..................     

 

๔. ประวัติการทำงาน... 

             



- ๒ - 

๔. ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรม 

 

สถานที่ทำงาน / ฝึกงาน 

 

ตำแหน่ง 

 

เงินเดือน 
 

ระยะเวลา 

(พ.ศ. - พ.ศ.) 

 

เหตุผลที่ลาออก 

     

     

     

     

     

 

๕. ความรู้ความสามารถพิเศษ 

...................................................................................................................................................................... ....... 

..............................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... ........ 

.......................................................................................................................................................... ....................

. 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

    (ลงชื่อ)............................................................. 
          ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

        .............../................./................. 
 




