
 

ประกาศส านักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 

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

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำเนินกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุผู้ได้รับทุนโครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน  

ที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วเข้ำรับรำชกำร ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ

ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง กำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุผู้ได้รับทุนโครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน ที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วเข้ำรับรำชกำร  

จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 

  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร (ปริญญำตรี) จ ำนวน ๕ ต ำแหน่ง 

  อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บำท 

 ทั้งนี้ อัตรำเงินเดือนให้เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 

กำรให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 

 ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

  ๓.๑ ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้วยทุนโครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน ซึ่งไม่รวมถึงผู้ที่หมด

ระยะเวลำรับทุน ลำออกจำกทุน หรือพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียนทุน 

 ๓.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖  

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 

 ก. คุณสมบัติทั่วไป 

 (๑) มีสัญชำติไทย 

 (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี 

 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

 ข. ลักษณะต้องห้ำม 

 (๑) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

 

  
 

 

 
- ร่าง - -ร่าง- 
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 (๒) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 

 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน

ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 

 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 (๕) เป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง

หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 

 (๖) เป็นบุคคลล้มละลำย 

 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำ

ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือ

หน่วยงำนอืน่ของรัฐ 

 (๙) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำม

พระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น 

 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

หรือตำมกฎหมำยอื่น 

 (๑๑) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร 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 ส ำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครเข้ำรับ

กำรคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับคัดเลือกได้ต่อเมื่อพ้นจำกกำรเป็น 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว 

 ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครคัดเลือกและไม่อำจให้ 

เข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร  

ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้อ ๕ ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่  

๑๗ มีนำคม ๒๕๓๘ 

 ๓.๓ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณวุฒิตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง โดยต้อง

ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสำขำวิชำ 

 ๓.๔ กรณีส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศต้องผ่ำนกำรพิจำรณำรับรองคุณวุฒิจำก ก.พ. 

ก่อนวันที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร  
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 ๔. การรับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สำมำรถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ 

ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ที่เว็บไซต์ของ

ส ำนักงำน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หัวข้อ “ข่าว”  เลือก “ข่าวสมัครงาน” เลือก “ประกาศส านักงาน ก.พ. 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)” พร้อมอัปโหลด (upload) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก 

ไม่สวมแว่นตำด ำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทไฟล์ประเภท .JPG ขนำดไฟล์รูปถ่ำย

ประมำณ ๔๐ - ๑๐๐ KB)  

 ทั้งนี้ กำรสมัครคัดเลือกจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครคัดเลือกได้ด ำเนินกำรถูกต้อง 

ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 ๕. เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก 

๕.๑ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ

ต ำแหน่งในข้อ ๓.๓ โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภายในวันรับสมัครสอบ 

วันสุดท้าย คือ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตรของ

สถำนศึกษำใดจะถือตำมกฎหมำย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น 

เป็นเกณฑ ์

๕.๒ กำรสมัครคัดเลือกข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ และรับรองควำม

ถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ดังนั้น หำกผู้สมัครคัดเลือกจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดทำงอำญำฐำนแจ้งควำมเท็จ 

ต่อเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗ 

๕.๓ ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำม  
ควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดอันเกิดจำกผู้สมัครคัดเลือก หรือตรวจสอบพบว่ำเอกสำรหลักฐำนซึ่ งผู้สมัคร
คัดเลือกได้น ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครคัดเลือก หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครคัดเลือก ก.พ. มิได้
รับรองว่ำเป็นคุณวุฒิตรงตำมประกำศรับสมัครคัดเลือก ส ำนักงำน ก.พ. จะถือว่ำผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติในกำรสมัครคัดเลือกมำตั้งแต่ต้น 

๖. ก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

  ส ำนักงำน ก.พ. จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ก ำหนดวัน เวลำ 

สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรคัดเลือก ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. 

http://www.ocsc.go.th หัวข้อ “ข่าว”  เลือก “ข่าวสมัครงาน” เลือก “ประกาศส านักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อ

ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ  

ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)” ทั้งนี้ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 
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๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

 ๗.๑ กำรคัดเลือกเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ 

คะแนน)  

โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ก ำหนดรำยวิชำดังต่อไปนี้ 
(๑) วิชำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และกฎหมำย 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
(๒) วิชำภำษำอังกฤษ 

 ๗.๒ กำรคัดเลือกเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

  โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือวัดควำมเหมำะสม 

กับต ำแหน่งทุกคน จะต้องเขียนเรียงควำมเพ่ือใช้ประกอบกำรสัมภำษณ์ ตำมหัวข้อ วันและเวลำที่ส ำนักงำน ก.พ. 

ก ำหนด 

  ทั้งนี้ จะคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน และเม่ือผ่าน

การคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัด 

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 ๘. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  

และวันคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 ๘.๑ หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

  (๑) ส ำเนำปริญญำบัตรและส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records)  

ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครคัดเลือก จ ำนวนอย่ำงละ ๒ ฉบับ โดยต้องส ำเร็จ

กำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ำย ในกรณีที่ไม่สำมำรถ 

น ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นในวันคัดเลือกเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งได้ ก็ให้น ำ

หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร

ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ำย มำยื่นแทน 

(๒) ส ำเนำใบรับรองกำรเป็นนักเรียนทุนโครงกำร ๑ อ ำเภอ ๑ ทุน จำกกระทรวงศึกษำธิกำร 
กรณีไม่มีใบรับรองดังกล่ำว ผู้สมัครคัดเลือกสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มค ำร้องขอใบรับรองฯ ได้ที่  
http://www.odos.moe.go.th/download_list2.php?DocumentTypeID=02  โดยยื่นค ำร้องขอด้วยตนเอง 
ได้ที ่ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร หรือส่งทำงไปรษณีย์ ไปที่ 
ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ถนนรำชด ำเนินนอก อำคำร สพฐ.๕ 
ชั้น ๑ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

ทั้งนี้ ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” 

และลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำของส ำเนำเอกสำร บรรจุใน  

ซองเอกสำรขนำด A๔ 

http://www.odos.moe.go.th/download_list2.php?DocumentTypeID=02


๕ 
 

 ๘.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ประกอบด้วย 

ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ในกรณีชื่อ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำร

สมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือก 

เขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” และลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบน

ด้ำนขวำของส ำเนำเอกสำร บรรจุในซองเอกสำรขนำด A๔  

๙. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ได้รับคัดเลือก ต้องได้คะแนนในกำรคัดเลือกเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ และต้องได้คะแนนในกำรคัดเลือกเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐  

๑๐. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 

ส ำนักงำน ก.พ. จะประกำศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนน
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งสูงสุดลงมำตำมล ำดับ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ำกันจะให้ผู้ได้รับ 
เลขประจ ำตัวสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 

กำรขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกำศ 
ขึ้นบัญชี  

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑  

ทั้งนี้  ผู้ ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง ต้องปฏิบัติงำนในส ำนักงำน ก.พ. เป็นระยะเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง โดยห้ำมโอนไปส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืน เว้นแต่
กรณีโอนตำมผลกำรสอบแข่งขันได ้

 ๑๒. การรับโอนผู้ได้รับคัดเลือก 
  ส ำนักงำน ก.พ. ไม่รับโอนผู้ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐทุกประเภท
ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

 ส ำนักงำน ก.พ. จะด ำเนินกำรคัดเลือกด้วยควำมเสมอภำค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น หำกมี
ผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้รับกำรคัดเลือก หรือมีพฤติกำรณ์ในท ำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ำได้
หลงเชื่อและแจ้งให้เลขำธิกำร ก.พ. ทรำบด้วย 

 ประกำศ   ณ  วันที่  ๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                   (ลงชื่อ)   เมธินี  เทพมณ ี
 (นำงเมธินี  เทพมณ)ี 
 เลขำธิกำร ก.พ.

ส ำเนำถกูตอ้ง 

 
(นำงสำวธัญญำภรณ ์ ไสวพันธ ์
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
กลุ่มงำนกำรเจำ้หน้ำที ่
๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ 

 



เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน  

ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในส านักงาน ก.พ.  

แนบท้ายประกาศส านักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน 

โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในต าแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)  ลงวันที ่๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

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

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 

ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่น

ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 

(๑) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือประกอบกำรวำงระบบ  
กำรจัดท ำมำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ หรือของส่วนรำชกำร   

(๒) ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบ และวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือประกอบกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

(๓) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบกำรก ำหนดควำมต้องกำรและควำม
จ ำเป็นในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตรและกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ และกำรดูแลนักเรียนทุนและบุคลำกรภำครัฐในต่ำงประเทศ รวมถึง 
กำรวำงแผนและเสนอแนะนโยบำยหรือยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร และแผนกำร
จัดสรรทุนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม    

(๔) ศึกษำ รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์งำน เพ่ือประกอบกำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรวำงแผน
อัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร 

(๕) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบกำรวำงหลักเกณฑ์กำรบริหำร 
ผลกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรค่ำตอบแทน  

(๖) ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค ำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
กำรรักษำวินัยและจรรยำ 

(๗) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถให้ด ำรงต ำแหน่ง 

๒. ด้านการวางแผน 
วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ

โครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 



๒ 
 

๓. ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด  

ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
(๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๔. ด้านการบริการ 

(๑) ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง ตอบปัญหำเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร 
พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและสนับสนุนงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

(๒) ให้บริกำรข้อมูล เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ
ของบุคคลหรือหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และมำตรกำรต่ำง ๆ  

(๓) ด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรและกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

 


