
 
ประกาศสาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เรื่อง รบัสมัครสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเข้ารบัราชการ 
ในตําแหน่งนกัทรพัยากรบคุคล ปฏบิตักิาร 

     
 

                    ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ๑. ตําแหน่งทีจ่ะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะไดร้บั 
                        - ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ  
 - อัตราเงินเดือน ๑๒,๖๐๐ - ๑๓,๓๖๐ บาท ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตาม อ.ก.พ. 
กระทรวงกําหนด 
  - จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุในครั้งแรก ๒ ตําแหน่ง                        

 ๒. ลักษณะงานทีป่ฏบิตัิ  
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของแนบท้ายประกาศน้ี 

 ๓. คณุสมบตัขิองผู้มีสทิธสิมัครสอบ  
                      ๓.๑ ผูส้มัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปน้ี  
          ก. คุณสมบัติทัว่ไป   
                              (๑) มีสญัชาติไทย     
 (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี  
                             (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
                                  ข. ลักษณะต้องห้าม   
                                     (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง     
                                     (๒) เป็นคนไรค้วามสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรอืจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  
                                    (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
                                    (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
     (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
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  (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
                                   (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 
                                   (๘) เป็นผู้เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
                                   (๙) เป็นผู้เคยถกูลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
                                  (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไลอ่อก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ                 
ตามกฎหมายอ่ืน 
                                   (๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ     
                                     ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรอื (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ 
(๙) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้น้ันต้อง
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ 
                                     สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบ  
แข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

  ๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหน่งดังนี ้
                         เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคณุวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  หรอืสาขาวิชารัฐศาสตร์  ทางบริหารรัฐกิจ หรอื
ทางรัฐประศาสนศาสตร์  และเป็นผู้สอบผา่นภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของ ก.พ. ระดับปริญญาโท  

                     ๔. การรบัสมัคร 

                   ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 
                        ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุ
แต่งต้ัง และทะเบียนประวัติ ส่วนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  อาคารพระจอมเกล้า  ช้ัน ๓  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ถนนพระราม ๖    
เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๔๖ - ๗ ต้ังแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕  ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. และ ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  

                           ๔.๒ ค่าธรรมเนียมสอบ  
                              ผู้สมคัรต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรบัตําแหน่งที่สมัครสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแลว้ เว้นแต่การยกเลิกการสอบคร้ังน้ีทั้งหมด 
เน่ืองจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ทีม่ิได้มีส่วน
เก่ียวข้องกับการทุจริตหรือสอ่ไปในทางทุจริตน้ัน 
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                           ๔.๓  หลกัฐานทีต่้องย่ืนพรอ้มใบสมัครสอบ 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว   
ถ่ายคร้ังเดียวกัน ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
                      (๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศกึษา (Transcript of   
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ จาํนวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
  ทั้งน้ี  ผูท้ี่จะถอืว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดน้ัน จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมคัรได้ 
ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รบัอนุมัติปริญญา
บัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 
                                (๓) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. 
ระดับปริญญาโท จํานวน ๑ ฉบับ 
                             (๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
                         (๕) สําเนาหลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคญัการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)                 
ใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (กรณีที่ช่ือ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ 
                                   สําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารบัรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ     
ลงช่ือวันที่สมัครกํากับไว้ด้วย   
                             (๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ 
                                              - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
                                              - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                                              - โรคยาเสพติดให้โทษ 
                                             - โรคพิษสรุาเรื้อรัง 
                                              - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ.กําหนด 
                                              หลักฐานข้อ ๔.๓ (๖) ให้นํามาย่ืนในวันประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

  ๕. เงื่อนไขในการรบัสมัคร 
                    ๕.๑ ผูส้มัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมคัรสอบในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน    
วันปิดรับสมคัร คือวันที ่๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรขัน้ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด  
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์                          
   ๕.๒ ผูส้มัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมคัรสอบ  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ 
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   ๖. การประกาศรายชื่อผูส้มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบยีบเกี่ยวกบัการสอบ   
                    สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ     
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทางเว็บไซต์  http://www.most. 
go.th หรือ http://www.ops.go.th/personnel หรือ สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๔๖ - ๗ 
ในวันและเวลาราชการ 

                       ๗. หลกัสตูรและวิธกีารสอบ    
   ๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
                          ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปน้ี  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
                           ๑. ความรู้เก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
                                  ๒. ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์ การวางแผน การจัดทําโครงการ และการจัดทํา
แผนพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
                             ๗.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                                           ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งน้ี 
อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ
พลเรือน  คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

                                          ทั้งน้ี จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง                             

   ๘. เกณฑ์การตดัสิน 
                           ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผูส้อบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

                                 ๙. การขึน้บญัชีผูส้อบแข่งขันได ้
                             สาํนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จะประกาศขึ้นบัญชีผูส้อบแขง่ขันได้
โดยเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีทีม่ีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผูส้อบได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งเท่ากัน ให้ผูท้ี่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
                        การข้ึนบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งน้ีเป็นอัน
ยกเลิก                          

                      ๑๐. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง 
                              - ผูส้อบแข่งขนัได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑ 
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  - สํานักงานปลดักระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ประสงคท์ี่จะรับโอน 
ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท   

  ๑๑. สาํนกังานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาํเนินการด้วยความเสมอ
ภาค โปร่งใส และยุติธรรม  ดังน้ัน หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รบัการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์
ในทํานองเดียวกันน้ี โปรดอย่าได้หลงเช่ือ และแจ้งให้สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทราบด้วย   
 
 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
    
 
 (นางสาวเสาวณี มุสแิดง) 
 รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการ 
ตําแหน่งนักทรพัยากรบคุคล ปฏบิตักิาร 

แนบทา้ยประกาศสาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 6 มกราคม ๒๕๕๕ 
   

ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 ๑. ดา้นการปฏบิตักิาร 
  ๑.๑ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ การ
จัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 
  ๑.๒ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการดําเนินงาน
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๑.๓ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการกําหนดความต้องการและ ความ
จําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและ การถ่ายทอดความรู้ การ
จัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 
  ๑.๔ ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผน
อัตรากําลังของส่วนราชการ 
  ๑.๕ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร ผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 
  ๑.๖ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการดําเนินการ ทางวินัย 
การรักษาวินัยและจรรยา 
  ๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
  ๑.๘ ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังผู้มีความรู้
ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง 

 ๒. ดา้นการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

 ๓. ดา้นการประสานงาน 
  ๓.๑ ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  ๓.๒ ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔. ดา้นการบริการ 
  ๔.๑ ให้คําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปัญหาเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
สนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
 
 

/2… 



- 2 - 
 
  ๔.๒ ให้บริการข้อมูล เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ 
  ๔.๓ ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
                          เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาการจัดการ  หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ หรือทางรัฐประศาสนศาสตร์  
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาโท 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน็สําหรบัตําแหนง่ 
                          ๑. มคีวามรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ การคํานวณ และ การจัดการข้อมูล 
 ๓. มีสมรรถนะในการวิเคราะห์และบูรณาการ ความละเอียดรอบคอบ และถูกต้องของงาน และ 
การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
 
 


