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ประกาศสํานักงาน ก.
ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
อบรรจุบคุ คลเข้ารับราชการในส่วนราชการ
ทีต่ ้องการบรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ
ประจําปี 2554
2554
---------------------------------ด้วย ก.พ. ได้มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในส่ ว นราชการที่ ต้ อ งการบรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 53 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า รับราชการ
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1.1.1 ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
1.1.2 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
1.1.3 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
1.1.4 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
1.2 อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน 8,700 บาท หรือตามที่ ก.พ.กําหนด
2. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข 1)
3. คุณสมบัตขิ องผู้มีสทิ ธิสมัครสอบ
3.1 ผู้ ส มั ครสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา 36 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
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(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็น ผู ้เ คยถูก ลงโทษให้อ อก หรือ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ดวิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้ าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออก
จากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
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แต่จะมีสิทธิไ ด้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือ นสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายละเอี ย ด
แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มีนาคม 2554
2554
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ”
รสอบ”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
4.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชํา ระเงินเฉพาะที่เคาน์เ ตอร์ บจม. ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้ง แต่วันที่ 4 – 25 มีน าคม 2554
2554 ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับ สมัครสอบ
จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนี
ธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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ร ที่ชําระค่า ธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้
จะได้รับเลขประจํา ตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจํา ตัว สอบ ตามลํา ดับ ของการชํา ระค่า ธรรมเนีย มสอบ
มสอ บ และสามารถเข้า ไปพิม พ์ใ บสมัค รพร้อ ม
เลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน
เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและ
เมษายน 2554 ที่เว็
รและ
เลขประจําตัวสอบ”
สอบ
4.5 ผู้ที่มีความบกพร่อง (ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537)) ทางการมองเห็น
ทางการได้ยินหรือการสื่อ ความหมาย ทางร่า งกายหรือการเคลื่อนไหว สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกให้ในวันสอบ ตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
5. เงือ่ นไขการสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5.2 ผู ้ส มัค รเลื
ว จะเปลี่ย นแปลง
ร เลือ กสมัค รสอบได้เ พีย ง 1 ตํ า แหน่ง เมื ่อ เลือ กแล้วจะเปลี
แก้ไขไม่ได้
5.3 ผู้สมั ครสอบจะต้อ งเป็ นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํา หรับ ตําแหน่ ง
ของผู้มีสิท ธิส มัค รสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้อ งเป็นผู้สํา เร็จการศึก ษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํา นาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัค รสอบ คือ วันที่ 24 มีนาคม
นาคม 2554
255 4 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญา
ของสถานศึ กษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรื อระเบี ยบเกี่ยวกั บการสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญา
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
5.4 การสมั ครสอบตามขั้ นตอนข้ างต้ น ถื อ ว่า ผู้ สมั ครเป็ นผู้ลงลายมื อชื่อ และรั บรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพ.ศ.
2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137
5.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครสอบ สํา นัก งาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้ง นี้
มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
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6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบในวัวันที่ 8 เมษายน 2554
2554 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การประกาศราย
การประกาศรายชื
ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
การสอบ”
7. หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ภาค ดังนี้
7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผู้ สมั ค รสอบในตํ า แหน่ งใดต้ องสอบวิ ชาเฉพาะตํ า แหน่ ง นั้ นตามที่ ได้ กํ า หนดไว้ ใ น
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
7.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของ
ตําแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตํ
เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
8. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
8.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
8.2 สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้
ผู้ที่จะถือว่ าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้ นปริญญาของสถานศึ กษาใดนั้ นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา
ภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 24 มีนาคม 2554

-68.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
8.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล (ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ
8.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
8.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงหรื อโรคเรื้ อ รั ง ที่ ป รากฏอาการเด่ น ชั ด หรื อ รุ น แรงและเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุ
เลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
10. การ
การขึขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลําดับที่จากผู้ได้ค ะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบ
แข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

-711. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ สอบแข่ งขั นได้ ในตํ าแหน่ งใดจะได้ รั บการบรรจุ และแต่ ง ตั้ งตามลํ าดั บที่ ในบั ญชี ผู้ สอบ
แข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1.2
สําหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานทุกประเภท ซึ่งมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน
ส่วนราชการที่จะบรรจุและแต่งตั้งมีสิทธิที่จะไม่รับโอนก็ได้
12. การนํา รายชื่อ ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ใ นตํ า แหน่ง หนึ่ง ไปขึ้น บัญ ชีเ ป็น ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ใ น
ตํา แหน่งอื่น
กรณีที่ส่ว นราชการอื่น มีตํา แหน่ง ว่า งในตํา แหน่ง ประเภทวิช าการ ระดับ ปฏิบัติก าร
ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือน
หรือใกล้เคียงกันกับตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตําแหน่งว่างสามารถนํารายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่นได้ การนํารายชื่อไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดยผู้สอบแข่งขันได้
มีสิทธิที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

บุษบา กรัยวิเชียร
(นางบุษบา กรัยวิเชียร)
รองเลขาธิการ ก.พ.
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

สําเนาถูกต้อง

(นายสมชาย การดี)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอี
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หน่วยที่ 1

ตําแหน่งนิตกิ รปฏิบัติการ

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ปฏิ บัติง านระดั บต้ น ที่ ต้องใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกํากับ แนะนํ า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รั บ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการ
นการปฏิ
การปฏิบัติการ
(1) เสนอความเห็ นแก่ ผู้บังคั บบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวิ นิจฉัยปัญหากฎหมาย
เกี่ ยวกั บ ระเบี ยบของทางราชการที่ มี ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ นงานของหน่ ว ยงาน เพื่ อเป็ นข้ อ มู ลสนั บ สนุ น
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(2) ศึก ษา วิ เคราะห์ และวิจัยเพื่ อ ปรั บปรุ ง กฎหมาย และระเบี ยบเกี่ ยวกั บหน่ วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(3) ศึ ก ษาข้ อ มู ล รวบรวมแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมาย เสนอความเห็ น ใน
การดําเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการ
ใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน
(4) ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดประชุมเสนอความเห็น
จัดทําระเบียบ วาระ และรายงานการประชุม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รั บผิดชอบ ร่ วมดํา เนินการวางแผนการทํ างานของหน่วยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-24. ด้านการ
นการบริ
การบริการ
ให้ คํา ปรึ ก ษาแนะนํ า ด้ า นกฎหมายแก่ บุคคลหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ อ ง เพื่ อ สร้ า งความ
เข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานของ
บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. กฎหมายสารบัญญัติ
(50 คะแนน)
- หลักกฎหมายแพ่ง
- หลักกฎหมายอาญา
2. กฎหมายวิธีสบัญญัติ
(50 คะแนน)
- กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง
- กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
(100 คะแนน)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

----------------------------------

หน่วยที่ 2

ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิ บัติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติง านระดั บต้ น โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการในการทํ า งาน
ปฏิ บั ติง านเกี่ ยวกั บ การบริ ห ารหรื อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ภายใต้ ก ารกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึก ษา รวบรวม และวิ เคราะห์ ข้อ มู ลทั้ งในและต่ า งประเทศ เพื่ อประกอบการวางระบบ
การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกําหนดความต้องการและความจําเป็น
ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล การวางแผนทางก้า วหน้ าในอาชี พ การจั ดหลั ก สูตรและการถ่ า ยทอดความรู้
การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษา
และการฝึกอบรม
(4) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผน
อัตรากําลังของส่วนราชการ
(5) ศึก ษา รวบรวมและวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เพื่อ ประกอบการวางหลัก เกณฑ์ การบริ หารผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการทางวินัย
การรักษาวินัยและจรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(8) ดํ า เนิ นการเกี่ ยวกั บ กระบวนการสรรหาและเลื อ กสรร เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานของตนเอง ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

-23. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํ า งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาพรวม ผลงานของที ม งาน
ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) อธิบายการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความ
เข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(3) ดํ า เนิ น การจั ด สวั ส ดิ ก าร และการส่ ง เสริ ม สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรือคุ ณวุฒิอย่ างอื่นที่เทียบได้ ในระดั บเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์และองค์การ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

-3หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที
วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(100 คะแนน)
- หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
(100 คะแนน)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน
------------------------------------

หน่วยที่ 3

ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิ บัติง านในฐานะผู้ปฏิ บั ติงานระดั บ ต้น ที่ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิ ชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง
และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
ส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือ
โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
(3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงานโครงการ
หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(4) สํา รวจ รวบรวม และประมวลผลข้อ มูล การดํา เนินงานตามนโยบายรัฐ บาลและ
ประเด็ นปั ญหาทางเศรษฐกิ จ การเมื อง และสั งคม ทั้ งในและต่า งประเทศ เพื่อ เป็นข้อ มูลสํ า หรับ การจั ดทํ า
แผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร์
(5) ศึ ก ษาวิเ คราะห์ ความสั มพั นธ์ ระหว่ า งยุ ท ธศาสตร์ และนโยบายของรั ฐบาล เพื่ อ
ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รั บผิดชอบ ร่ วมดํา เนินการวางแผนการทํ างานของหน่วยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-24. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
โครงการ
(2) ให้คําปรึ กษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ ยวกับงานนโยบายและแผน
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์
หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็น
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
- นโยบายและแผนงาน
- การจัดทําแผนงาน โครงการ
- การบริหารแผนงาน โครงการ
- การติดตามประเมินผลนโยบาย โครงการ
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
- นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
-------------------------------------

(100 คะแนน)

(100 คะแนน)

หน่วยที่ 4

ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิ บัติง านในฐานะผู้ปฏิ บั ติงานระดั บ ต้น ที่ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิ ชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีของส่วนราชการ
(2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องและทันสมัย
(3) จัดทํา และจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรง
กับความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(4) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ผลการใช้จ่า ยเงิ นงบประมาณของหน่ วยงานภาครัฐเพื่ อให้ การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ
(5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ่ายเงิน
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติง าน วางโครงการกํา หนดหลักสูตรและฝึก อบรม จัดทํา คู่มือประจําสํา หรับการฝึกอบรมและ
วิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกําหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รั บผิดชอบ ร่ วมดํา เนินการวางแผนการทํ างานของหน่วยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จจริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-24. ด้านการบริการ
(1) ให้ คํ า แนะนํ า ตอบปั ญ หาและชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานการเงิ น และบั ญ ชี ที่ ต นมี ค วาม
รับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี
ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร

------------------------------------

(100 คะแนน)
(100 คะแนน)

