- ร่าง -

ประกาศสานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสานักงาน ก.พ.
----------------------------ด้วยส ำนักงำน ก.พ. จะดำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในตำแหน่ง
นักทรั พยำกรบุคคลปฏิบัติกำร (ปริญญำโท) ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๓ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนั ง สื อ ส ำนั ก งำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวั น ที่
๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๖ เรื่อง กำรสรรหำโดยกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร จึงประกำศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ต ำแหน่ ง นั ก ทรั พ ยำกรบุ ค คลปฏิ บั ติ ก ำร (ปริ ญ ญำโท) อั ต รำเงิ น เดื อ นระหว่ ำ ง
๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บำท และเป็นไปตำมประกำศสำนักงำน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
กำรให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๔
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก ๕ ตำแหน่ง
ปฏิ บั ติ ง ำนที่ ส ำนั ก งำน ก.พ. ในศู น ย์ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม ศู น ย์ ส รรหำและเลื อ กสรร
ศูนย์จัดกำรศึกษำในต่ำงประเทศและบริหำรควำมรู้ และสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยประกำศ
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มตำมมำตรำ ๓๖
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ

๒
ข. ลักษณะต้องห้ำม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(๒) เป็ น คนไร้ค วำมสำมำรถ คนเสมื อ นไร้ค วำมสำมำรถ คนวิ กลจริ ตหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมกำรหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง
หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลำย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐ วิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
(๙) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ปลดออก เพรำะกระท ำผิ ด วิ นั ย ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้
หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำน
ในหน่วยงำนของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมตำม ข. (๔) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ำม
ตำม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ำม
ตำม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจำกงำนหรือ
ออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ สำหรั บผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑) ให้ มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจำกกำรเป็ น
ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว
ส ำหรั บ พระภิ ก ษุ ห รื อ สำมเณร ทำงรำชกำรไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อ ำจให้
เข้ำสอบแข่ งขันเพื่อบรรจุ บุ คคลเข้ ำรั บ รำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสื อกรมสำรบรรณคณะรัฐ มนตรีฝ่ ำยบริห ำร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้อ ๕ ของคำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่
๑๗ มีนำคม ๒๕๓๘

๓
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสำขำวิชำดังต่อไปนี้
(๑) สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
(๒) สำขำวิชำคณิตศำสตร์และสถิติ
(๓) สำขำวิชำบริหำรรัฐกิจ (รัฐประศำสนศำสตร์)
(๔) สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ทำงรัฐประศำสนศำสตร์ หรือทำงบริหำรรัฐกิจ
(๕) สำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งทำงภำษำอังกฤษ
(๖) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
(๗) สำขำวิชำกำรจัดกำร
๔.๓ เป็นผู้สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ระดับปริญญำโทของสำนักงำน ก.พ.
๕. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์สำนักงำน ก.พ.
(http://www.ocsc.go.th) หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” หรือที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com
หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตำมขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์ มการชาระเงิน ตั้งแต่วัน ที่
๑๕ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่เว็บไซต์สำนักงำน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) เลือกหัวข้อ
“ข่าวสมัครงาน” หรือเข้ำไปที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com เลือกหัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”
(๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนด
แบบฟอร์มกำรชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงินลงในกระดำษขนำด A๔ จำนวน ๑ แผ่น หรือหำกไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณี ที่ แ บบฟอร์ ม กำรช ำระเงิ น สู ญ หำย หรื อ กรอกใบสมั ค รแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ พิ ม พ์
แบบฟอร์มกำรชำระเงิน ผู้สมัครสอบสำมำรถเข้ำไปค้นหำแบบฟอร์มกำรชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่ำว โดยเข้ำไปที่
หัวข้อ “พิมพ์ใบชาระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก แล้วสำมำรถสั่งพิมพ์ใหม่ได้
ขั้ น ตอน ที่ ๒ ช าระเ งิ น ค่ า ธ รร มเนี ย มใน การสมั ค ร สอบ ผ่ า น เ ค าน์ เ ตอ ร์
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ผู้ ส มั ครสอบน ำแบบฟอร์ มกำรช ำระเงิน ไปช ำระเงิน ค่ำ ธรรมเนี ยมในกำรสมั ครสอบ
ที่เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ ภำยในวันและเวลำทำกำรของธนำคำร
และให้เก็บหลักฐำนกำรชำระเงินไว้ด้วย ทั้ง นี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในหลักฐำน

๔
กำรชำระเงิน หำกพบว่ำไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำที่ชำระเงินภำยใน ๒๔ ชั่วโมง
หลังจำกที่ชำระเงินแล้ว
ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จำนวน ๓๓๐ บำท ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมสอบ
จำนวน ๓๐๐ บำท และค่ำธรรมเนียมธนำคำรรวมค่ำบริกำรทำงอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บำท โดยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชาระเงินแล้ว
หลังจำกที่ได้ชำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบไปแล้ ว ให้ ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่
เว็ บ ไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com หั ว ข้ อ “ตรวจสอบสถานะการจ่ า ยเงิ น ” และกรอก
เลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบสถำนะกำรสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
เมื่อสำนักงำน ก.พ. ประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่เว็บไซต์
https://personnel-ocsc.job.thai.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” กรอกเลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก
เพื่อค้นหำ ชื่อ เลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ใบสมัคร แล้วติดรูปถ่ำยขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว พร้อมลงลำยมือชื่อ
และนาไปให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ดาเนินการครบทุกขั้นตอน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ ภายในวันรับสมัครสอบ
วันสุดท้าย คือ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตรของสถำนศึกษำใด
จะถือตำมกฎหมำย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์
๖.๒ กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ และรับรอง
ควำมถูกต้องของข้อมูล ดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้ว ยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หำกผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดทำงอำญำฐำนแจ้งควำมเท็จ
ต่อเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗
๖.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำนซึ่งผู้สมัครสอบนำมำยื่น
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่ำเป็นคุณวุฒิตรงตำม
ประกำศรับสมัครสอบ สำนักงำน ก.พ. จะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบมำตั้งแต่ต้น

๕
๗. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนั กงำน ก.พ. จะประกำศรำยชื่อผู้ ส มัครสอบ กำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทำงเว็บไซต์สำนักงำน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th)
หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” และทำงเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๘.๑ กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
(๑) วิชำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (๑๕๐ คะแนน)
(๒) วิชำภำษำอังกฤษ (๕๐ คะแนน)
๘.๒ กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำร
สัมภำษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่งจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน
ประสบกำรณ์ ท่ วงที วำจำ อุ ปนิ สั ย อำรมณ์ ทั ศนคติ กำรปรั บตั วเข้ ำกั บผู้ ร่ วมงำน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ บุคลิกภำพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน และ
เมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๙. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๙.๑ หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตำดำ ถ่ำยไม่เกิน ๑ ปี ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๙.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
(๑) สำเนำปริญญำบัตรและสำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records)
ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ โดยต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำก
ผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำย จำนวนอย่ำงละ ๒ ฉบับ ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำหลักฐำน
กำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่น ในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยใน
กำหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำยมำยื่นแทน
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตรของสถำนศึกษำ
ใดนั้น จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำภำยในวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำย คือ วันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๐

๖
(๒) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ในกรณี
ชื่อ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ
(๔) ส ำเนำหนั ง สื อ รั บ รองผลกำรสอบผ่ ำ นกำรวั ด ควำมรู้ ค วำมสำมำรถทั่ ว ไป
ของสำนักงำน ก.พ. ระดับปริญญำโท จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำม
ตำม กฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ
- โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยำเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุรำเรื้อรัง
- โรคติ ดต่ อร้ ำยแรงหรื อโรคเรื้ อรั งที่ ปรำกฏอำกำรเด่ นชั ดหรื อรุ นแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่ ก.พ. กำหนด
ทั้งนี้ ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ ผู้ สมัครสอบเขียนคำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” และ
ลงลำยมือ ชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัว สอบกำกับไว้มุมบนด้ำนขวำของส ำเนำเอกสำร บรรจุใน
ซองเอกสำรขนำด A๔
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งจะต้องได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ ๖๐
๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ส ำนั กงำน ก.พ. จะประกำศกำรขึ้น บัญ ชีผู้ ส อบแข่ งขั นได้ โดยเรี ยงล ำดับ ที่จ ำกผู้ ไ ด้
คะแนนรวมของผู้สอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งและควำมเหมำะสม
กับตำแหน่งจำกมำกไปน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนนควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
มำกกว่ ำ อยู่ ใ นล ำดั บ ที่ ดี ก ว่ ำ แต่ ถ้ ำ ได้ ค ะแนนควำมเหมำะสมกั บ ต ำแหน่ ง เท่ ำ กั น อี ก ให้ เ รี ย งล ำดั บ ตำม
เลขประจำตัวสอบแข่งขันจำกน้อยไปมำก
กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกำศ
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรสอบแข่งขันอย่ำงเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๗
๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จ ะได้ รั บ กำรบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตำมล ำดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ โดยมีเงื่อนไขว่ำ ต้องปฏิบัติงำนในสำนักงำน ก.พ. เป็นระยะเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง โดยห้ำมโอนไปส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่น เว้นแต่
กรณีโอนตำมผลกำรสอบแข่งขันได้
๑๓. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
สำนักงำน ก.พ. ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐทุกประเภท
ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
สำนักงำน ก.พ. จะดำเนินกำรสอบแข่งขันด้วยควำมเสมอภำค โปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภำค
ดังนั้น หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำ นได้รับกำรขึ้นบัญชี หรือมีพฤติกำรณ์ในทำนองเดียวกันนี้
โปรดอย่ำได้หลงเชื่อและแจ้งให้เลขำธิกำร ก.พ. ทรำบด้วย
ประกำศ ณ วันที่ ๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำยธีรวัจน์ พวงรอด)
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่

เมธินี เทพมณี
(นำงเมธินี เทพมณี)
เลขำธิกำร ก.พ.

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ

รายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติงานของตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ศึก ษำ รวบรวม และวิ เครำะห์ ข้ อ มูล ทั้ ง ในและต่ ำ งประเทศ เพื่อ ประกอบกำรวำงระบบ
กำรจัดทำมำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๒. ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรกำหนดควำมต้องกำรและควำมจำเป็น
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรจัดหลักสูตรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ รวมทั้งดำเนินกำรจัดและสนับสนุน
กำรจัดกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
๓. ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เครื่องมือ และกลไก
กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งดำเนินกำรรณรงค์และเผยแพร่กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่ข้ำรำชกำร
๔. ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรจัดวำงแนวทำงกำรพัฒนำงำนวิชำกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อก้ำวไปสู่ควำมเป็นสำกล และสำมำรถแลกเปลี่ยนงำนวิชำกำรดังกล่ำว
กับประเทศอื่น ๆ ได้
๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบต่ำง ๆ กำรจัดแถลงข่ำว กำรเผยแพร่
กิจกรรมหรือผลงำนเกี่ยวกับกำรปรับปรุงระบบข้ำรำชกำรพลเรือนของสำนักงำน ก.พ.
๖. ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กระบวนกำรสรรหำและเลื อ กสรร เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถให้ดำรงตำแหน่ง
๗. ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และติดตำมผลกำรศึกษำของนักเรียนทุน
และบุคลำกรภำครัฐที่ลำศึกษำหรือฝึกอบรมในต่ำงประเทศ
๘. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย

