
  

      

 

((((สาํเนาสาํเนาสาํเนาสาํเนา))))    
 

    ประกาศสาํนกังาน กประกาศสาํนกังาน กประกาศสาํนกังาน กประกาศสาํนกังาน ก....พพพพ....        
 

เรื่อง  รับสมคัรสอบแข่งขนัเพื่เรื่อง  รับสมคัรสอบแข่งขนัเพื่เรื่อง  รับสมคัรสอบแข่งขนัเพื่เรื่อง  รับสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการในส่วนราชการอบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการในส่วนราชการอบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการในส่วนราชการอบรรจบุคุคลเขา้รบัราชการในส่วนราชการ    
ทีต่้องการบรรจบุคุคลเข้ารับราชการทีต่้องการบรรจบุคุคลเข้ารับราชการทีต่้องการบรรจบุคุคลเข้ารับราชการทีต่้องการบรรจบุคุคลเข้ารับราชการ                                                                

    ประจําปีประจําปีประจําปีประจําปี    2552552552554444    
 

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

  ด้วย ก.พ. ได้มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในส่วนราชการที่ ต้องการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันท่ี  
11 ธันวาคม 2551  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ      
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  

 1111.  .  .  .  ตําแหนง่ที่จะบรรจุและแต่งต้ัง เงนิเดือนที่จะไดร้ับตําแหนง่ที่จะบรรจุและแต่งต้ัง เงนิเดือนที่จะไดร้ับตําแหนง่ที่จะบรรจุและแต่งต้ัง เงนิเดือนที่จะไดร้ับตําแหนง่ที่จะบรรจุและแต่งต้ัง เงนิเดือนที่จะไดร้ับ        
  1.1  ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง 
   1.1.1  ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ                                

1.1.2 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
   1.1.3 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ         
   1.1.4 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ         
  1.2 อัตราเงินเดือน 
   อัตราเงินเดือน 8,700 บาท หรือตามท่ี ก.พ.กําหนด  
 

                  2.2.2.2. ลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติ                                                                            
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
(เอกสารหมายเลข 1) 
 
    3333. . . .     คุณสมบัตขิองผู้มีสทิธิสมคัรสอบคุณสมบัตขิองผู้มีสทิธิสมคัรสอบคุณสมบัตขิองผู้มีสทิธิสมคัรสอบคุณสมบัตขิองผู้มีสทิธิสมคัรสอบ    
  3.1  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 
 

----ร่างร่างร่างร่าง----    
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   ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
    (1)  มีสัญชาติไทย 
    (2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
    (3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์     
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 
   ข.  ลักษณะต้องห้าม 
    (1)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง    
    (2)  เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริต หรือ       
จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
    (3)   เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
    (5)   เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
    (6)   เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (7)   เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (8)   เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
    (9)    เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัย     
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (10)   เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน     
ในหน่วยงานของรัฐ 
    ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) 
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(8) หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(10) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออก
จากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี 
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    สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้   
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง    
ทางการเมืองแล้ว 

    สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ   
แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

  3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด         
แนบท้ายประกาศน้ี (เอกสารหมายเลข 1) 
    
    4444....    การรับสมัครสอบการรับสมัครสอบการรับสมัครสอบการรับสมัครสอบ    
  4.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วันที่ 4444    ––––    22224444    มีนาคมมีนาคมมีนาคมมีนาคม    2552552552554444 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังน้ี 
   (1)   เปิดเว็บไซต์  http://job2.ocsc.go.thhttp://job2.ocsc.go.thhttp://job2.ocsc.go.thhttp://job2.ocsc.go.th    หัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ ““““รับสมัครสอบรับสมัครสอบรับสมัครสอบรับสมัครสอบ””””    
   (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  
   (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด  A4A4A4A4        จํานวน 1 แผ่น  หรือ   
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะน้ัน ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ FileFileFileFile ลงในส่ือบันทึกข้อมูล เช่น DisketteDisketteDisketteDiskette เป็นต้น 
   ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในส่ือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล 
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
  4.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์เฉพาะที่เคาน์เตอร์เฉพาะที่เคาน์เตอร์เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม. ธนาคารกรุงไทย   
ทุกสาขาทั่วประเทศ        ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 4444    ––––    22225555    มีนาคมมีนาคมมีนาคมมีนาคม    2552552552554444 ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับการรับการรับการรับสมัครสอบสมัครสอบสมัครสอบสมัครสอบ        
จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
  4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
   (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
   (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 
   ค่าธรรค่าธรรค่าธรรค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น    
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 4.4 ผู้สมัครผู้สมัครผู้สมัครผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว     จะจะจะจะได้รับได้รับได้รับได้รับเลขประจําตัวสอบเลขประจําตัวสอบเลขประจําตัวสอบเลขประจําตัวสอบ    โดยจะกาํหนดโดยจะกาํหนดโดยจะกาํหนดโดยจะกาํหนด    
เลขประจําตัวสอบเลขประจําตัวสอบเลขประจําตัวสอบเลขประจําตัวสอบ    ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อม                        
เลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ เลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ เลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ เลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 8 8 8 8 เมษายเมษายเมษายเมษายน น น น 2554 2554 2554 2554     ที่ทีท่ี่ที่เว็บไซต์เว็บไซต์เว็บไซต์เว็บไซต์  http://job2.ocsc.go.th http://job2.ocsc.go.th http://job2.ocsc.go.th http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ ““““พิมพ์ใบสมัครพิมพ์ใบสมัครพิมพ์ใบสมัครพิมพ์ใบสมัครและและและและ
เลขประจําตัวสอบเลขประจําตัวสอบเลขประจําตัวสอบเลขประจําตัวสอบ” 
                                                                                        4.5 ผู้ที่มีความบกพร่อง (ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2537)) ทางการมองเห็น 
ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย  ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว  สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา         
ส่ิงอํานวยความสะดวกให้ในวันสอบ ตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร 
    
  5555. . . .     เงือ่นไขการสมคัรสอบเงือ่นไขการสมคัรสอบเงือ่นไขการสมคัรสอบเงือ่นไขการสมคัรสอบ    
                                                                         5.1            ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น    
                                                                                             5.2    ผู้สมัครผู้สมัครผู้สมัครผู้สมัคร เลือกสมัครสอบได้เพียง เลือกสมัครสอบได้เพียง เลือกสมัครสอบได้เพียง เลือกสมัครสอบได้เพียง 1111    ตําแหน่ง เมื ่อเลือกแล้ตําแหน่ง เมื ่อเลือกแล้ตําแหน่ง เมื ่อเลือกแล้ตําแหน่ง เมื ่อเลือกแล้วจะเปลี ่ยนแปลงวจะเปลี ่ยนแปลงวจะเปลี ่ยนแปลงวจะเปลี ่ยนแปลง                    
แก้ไขไม่ได้     แก้ไขไม่ได้     แก้ไขไม่ได้     แก้ไขไม่ได้         
  5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ         
ภายในวันปิดรับสมัครสอบภายในวันปิดรับสมัครสอบภายในวันปิดรับสมัครสอบภายในวันปิดรับสมัครสอบ    คือ วันที่ คือ วันที่ คือ วันที่ คือ วันที่ 22224444    มีมมีีมีนาคมนาคมนาคมนาคม    2552552552554444 ท้ังน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญา      
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญา     
ของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์ 
  5.4 การสมัครสอบตามข้ันตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง   
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพ.ศ. 
2551  ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา 137 
  5.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ี    
มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
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    6666....    การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ    
        สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับ
การสอบในวันที่วันที่   8วันที่วันที่             เมษายนเมษายนเมษายนเมษายน    2552552552554444  ทางเว็บไซต์  http://job2http://job2http://job2http://job2.ocsc.go.th .ocsc.go.th .ocsc.go.th .ocsc.go.th         หัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ หัวข้อ ““““การการการการประกาศรายประกาศรายประกาศรายประกาศรายชื่อชื่อชื่อชื่อ
ผู้สมัครสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบผู้สมัครสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบผู้สมัครสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบผู้สมัครสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ””””    
    
 7777....    หลักสูตรและวิธีการสอบหลักสูตรและวิธีการสอบหลักสูตรและวิธีการสอบหลักสูตรและวิธีการสอบ    
        หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ภาค ดังน้ี        
  7.1  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
        ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะตําแหน่งน้ันตามท่ีได้กําหนดไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี  (เอกสารหมายเลข 1) 
                         7.2  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
             เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์  
ท้ังน้ี อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และส่ิงแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเป็นของ
ตําแหน่ง  
        ทั้งนี้ ทั้งนี้ ทั้งนี้ ทั้งนี้     จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อเฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อเฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อเฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคสอบผ่านภาคสอบผ่านภาคสอบผ่านภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เความรู้ความสามารถที่ใช้เความรู้ความสามารถที่ใช้เความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง    
 
    8888....    หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง    
                         8.1 ใบสมัครท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวม
แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 น้ิว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน  
    8.2  สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร 
โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งน้ี  
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ข้ันปริญญาของสถานศึกษาใดน้ันจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา
ภายในวันปิดรับสมัครคือ    วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ 22224444    มีนาคมมีนาคมมีนาคมมีนาคม    2554255425542554       
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  8.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
  8.4 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปล่ียนช่ือ 
นามสกุล (ในกรณี ช่ือ-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 
   -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
   -   โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   -    โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
        -   โรคพิษสุราเรื้อรัง  
            -   โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น   
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามที่ ก.พ. กําหนด       
                     สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า  “สําเนาถูกต้อง” ลงช่ือ  วันท่ี  และระบุ
เลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร        
 
     9999.... เกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสิน    
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค ไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 60 
    
                                                                            11110000....        การการการการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ 
ในลําดับที่สูงกว่า  
                         การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการสอบ   
แข่งขันอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้คร้ังน้ีเป็นอันยกเลิก 
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 11111111....    การบรรจุและแต่งตั้งการบรรจุและแต่งตั้งการบรรจุและแต่งตั้งการบรรจุและแต่งตั้ง    
  ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งใดจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1.2 
สําหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานทุกประเภท ซ่ึงมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน 
ส่วนราชการท่ีจะบรรจุและแต่งต้ังมีสิทธิที่จะไม่รับโอนก็ได้ 
 
  12.12.12.12.    การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในการนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในการนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในการนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่งอื่นอื่นอื่นอื่น    
  กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตําแหน่งว่างในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะที่เหมือน
หรือใกล้เคียงกันกับตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและข้ึนบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตําแหน่งว่างสามารถนํารายช่ือ 
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งที่สอบครั้งน้ีไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอ่ืนได้  การนํารายช่ือไปข้ึนบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอ่ืนน้ี  ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งน้ี โดยผู้สอบแข่งขันได้    
มีสิทธิที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน 
    
 

    
                  (ลงช่ือ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   24  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
 

บุษบา กรัยวิเชียร 
 

(นางบุษบา กรัยวิเชียร) 
รองเลขาธิการ ก.พ. 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สําเนาถูกต้อง 
 

 
 

(นายสมชาย  การดี) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 



เอกสารหมายเลข 1 
    

รารารารายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขนัฯ ยละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขนัฯ ยละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขนัฯ ยละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขนัฯ ประจําปีประจําปีประจําปีประจําปี        2525252555554444    
 

หน่วยที ่ หน่วยที ่ หน่วยที ่ หน่วยที ่ 1111    ตําแหนง่นิติกรปฏบิัติการตําแหนง่นิติกรปฏบิัติการตําแหนง่นิติกรปฏบิัติการตําแหนง่นิติกรปฏบิัติการ    
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติ    
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ    
ทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานนิติการ  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี     
 
    1111. . . .     ด้านด้านด้านด้านการการการการปฏบิัติการปฏบิัติการปฏบิัติการปฏบิัติการ    
                         (1)  เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
เก่ียวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน  เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน      
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา  
  (2)   ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับหน่วยงาน       
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  
  (3) ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นใน         
การดําเนินการเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการ
ใด ๆ ตามกฎหมายปกครองท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน  
  (4) ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดประชุมเสนอความเห็น 
จัดทําระเบียบ วาระ และรายงานการประชุม  

    
    2222....    ด้านการวางแผนด้านการวางแผนด้านการวางแผนด้านการวางแผน    
  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด  

    
    3333....    ด้านการประสานงานด้านการประสานงานด้านการประสานงานด้านการประสานงาน    
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้  
  (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน          
ท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  



- 2 -  
    
    4444....    ด้านด้านด้านด้านการการการการบรกิารบรกิารบรกิารบรกิาร    
  ให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความ  
เข้าใจในข้อกฎหมายท่ีเป็นปัญหา  และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานของ
บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว  

    
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง    
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. 
  
หลักสูตหลักสูตหลักสูตหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่รและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่รและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่รและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่    
 

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
  1. กฎหมายสารบัญญัติ             (50 คะแนน)                          
   -  หลักกฎหมายแพ่ง 
   -  หลักกฎหมายอาญา   

  2. กฎหมายวิธีสบัญญัติ (50 คะแนน)        
            ----        กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง 
   ----     กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 
  3. ความรู้เก่ียวกับกฎหมายมหาชน (100 คะแนน) 
   -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

            -  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
                และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 
            -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
            -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
            -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

   
 

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



    
หน่วยที ่ หน่วยที ่ หน่วยที ่ หน่วยที ่ 2222    ตําแหน่งนกัทรพัยากรบคุคลปฏบิัติการตําแหน่งนกัทรพัยากรบคุคลปฏบิัติการตําแหน่งนกัทรพัยากรบคุคลปฏบิัติการตําแหน่งนกัทรพัยากรบคุคลปฏบิัติการ    

 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติ    

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

    1111.  .  .  .      ด้านการปฏบิัติการด้านการปฏบิัติการด้านการปฏบิัติการด้านการปฏบิัติการ    

(1)   ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลท้ังในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ    
การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 

(2)   ศึกษา รวบรวม  ตรวจสอบ  และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดําเนินงาน
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(3)   ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกําหนดความต้องการและความจําเป็น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้     
การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษา
และการฝึกอบรม 

(4)   ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผน
อัตรากําลังของส่วนราชการ 

(5)   ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 

(6)   ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการทางวินัย 
การรักษาวินัยและจรรยา 

(7)   ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
(8)   ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งต้ังผู้มีความรู้

ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง 
 

2222.  .  .  .      ด้านการวางแผนด้านการวางแผนด้านการวางแผนด้านการวางแผน    

วางแผนการทํางานของตนเอง ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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3333.  .  .  .      ด้านการประสานงานด้านการประสานงานด้านการประสานงานด้านการประสานงาน    

 (1)  ประสานการทํางานที่ ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน 
ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้    

 (2)  อธิบายการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
 

4444.  .  .  .      ด้านการบรกิารด้านการบรกิารด้านการบรกิารด้านการบรกิาร    

 (1)  ให้คําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความ
เข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 (2)  ให้บริการข้อมูล เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ 

 (3)  ดําเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง    
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/    
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ทางการบริหารงานบุคคล  ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และเป็นผู้ข้ึนทะเบียนผู้สอบผ่าน  
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. 
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หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ควหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ควหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ควหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่ามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่ามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่ามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่    
 

  ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปน้ี  โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม  200 คะแนน) 
 1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (100 คะแนน) 
  -  หลักการ/แนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  -  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   
 2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ               (100 คะแนน) 

  -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

   -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
   -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
                              บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  -  นโยบายรัฐบาล  แผนบริหารราชการแผ่นดิน     
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยที ่ หน่วยที ่ หน่วยที ่ หน่วยที ่ 3333    ตําแหนง่นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการตําแหนง่นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการตําแหนง่นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการตําแหนง่นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัติการ    

 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติ    
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี  
 

    1.1.1.1.    ด้านการปฏิบัติกด้านการปฏิบัติกด้านการปฏิบัติกด้านการปฏิบัติการาราราร    
  (1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง 
และสังคมท้ังในและต่างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง 
  (2)  รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เก่ียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
ส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือ
โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้        
  (3)  วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงานโครงการ 
หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
      (4)   สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทํา
แผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร์ 
  (5)   ศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
 

  2.  2.  2.  2.      ด้านการวางแผน  ด้านการวางแผน  ด้านการวางแผน  ด้านการวางแผน      
     วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด  
 

 3.  3.  3.  3.      ด้านการประสานงาน  ด้านการประสานงาน  ด้านการประสานงาน  ด้านการประสานงาน      
      (1)   ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้  
    (2)   ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน          
ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
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        4.  4.  4.  4.      ด้านการบรกิาร  ด้านการบรกิาร  ด้านการบรกิาร  ด้านการบรกิาร      
          (1)   รวบรวมข้อมูล  เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดทําแผนงาน
โครงการ   
  (2)  ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับงานนโยบายและแผน 
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน   
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง    
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์
หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็น
ผู้ข้ึนทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.  
 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง    
 

  ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปน้ี  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม  200 คะแนน) 
 

  1.  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ (100 คะแนน) 
   -  นโยบายและแผนงาน                                        
   -  การจัดทําแผนงาน โครงการ  
   -  การบริหารแผนงาน โครงการ 
    -  การติดตามประเมินผลนโยบาย โครงการ 

   2.  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ (100 คะแนน) 
                         -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
                               และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

  -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551       
  -  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
     -  นโยบายรัฐบาล  แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

    -  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
      ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11        

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

    
 

 



 

หน่วยที ่ หน่วยที ่ หน่วยที ่ หน่วยที ่ 4444    ตําแหนง่นกัวิชาการเงนิและบญัชีปฏบิัติการตําแหนง่นกัวิชาการเงนิและบญัชีปฏบิัติการตําแหนง่นกัวิชาการเงนิและบญัชีปฏบิัติการตําแหนง่นกัวิชาการเงนิและบญัชีปฏบิัติการ    
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติลักษณะงานทีป่ฏบิัติ    
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน  ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิชาการเงินและบัญชี  ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

    1.1.1.1.    ด้านการปฏิบัติการด้านการปฏิบัติการด้านการปฏิบัติการด้านการปฏิบัติการ    
      (1) จัดทําบัญชี   เอกสารรายงานความเคล่ือนไหวทางการเงิน  ท้ังเงินในและเงินนอก
งบประมาณ  เงินทุนหมุนเวียน  เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีของส่วนราชการ   
      (2)   รวบรวมข้อมูล  และรายงานการเงินของส่วนราชการ  เพื่อพร้อมท่ีจะปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องและทันสมัย  
     (3)  จัดทํา และจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรง   
กับความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน  
     (4)  ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ  
      (5)  ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ่ายเงิน
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ  
  (6)   ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนํา 
ในการปฏิบัติงาน  วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม  จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและ
วิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกําหนด  
 

 2.  2.  2.  2.      ด้านการวางแผน  ด้านการวางแผน  ด้านการวางแผน  ด้านการวางแผน      
     วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด  
  

  3.  3.  3.  3.      ด้านการประสานงาน  ด้านการประสานงาน  ด้านการประสานงาน  ด้านการประสานงาน      
      (1)   ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้  
    (2)   ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
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    4.  4.  4.  4.      ด้านการบรกิาร  ด้านการบรกิาร  ด้านการบรกิาร  ด้านการบรกิาร      
          (1)   ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความ
รับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
      (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ  
ท่ีเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง    
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  หรือ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี
ของ ก.พ. 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่    
 

    ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 

 1.  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการบัญชี (100 คะแนน) 
  2.  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเงินและการธนาคาร (100 คะแนน)
         

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

 
 
 
 
 
 
 
 


