
 

 

 
 
 
 

ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

ในตาํแหนงนกัวิชาการคลัง 4   
---------------------- 

 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะดาํเนินการสอบคัดเลือก 

เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตาํแหนงนักวิชาการคลัง 4 
  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  นร 0708.4/ว 1  ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2536  จึงประกาศรับสมคัรสอบคัดเลือกฯ  ดังตอไปนี ้
  1.  ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้งและเงินเดือนที่จะไดรับ 
                         ตําแหนงนักวิชาการคลัง 4  อัตราเงินเดือน 9,700 บาท  หรือตามที่ ก.พ. 
กําหนด  โดยผูสมัครจะตองมีคุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร
เขารับการคัดเลือก  ดังนี ้

- ผูสมัครตองมคีุณสมบตัิทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  และมาตรา 36  แหงพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ. 2551 

- ไดรับวฒุิปริญญาโท  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางพาณิชยศาสตร  บญัชี  
เศรษฐศาสตร  บริหารธุรกิจ  การคลัง  หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนีไ้ด 

- ตองเปนผูสอบผานภาคความรู  ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  และภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) ของสํานักงาน ก.พ. 
  2.  การรับสมัครสอบ 
 2.1  ใหผูประสงคจะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครสอบทางอินเตอรเน็ต (Internet)  
ตั้งแตวนัที่  26  พฤษภาคม  2551 – 9 มิถุนายน  2551  ตลอด 24 ช่ัวโมง  ไมเวนวันหยุดราชการ   
โดยมีข้ันตอน  ดังนี ้
 (1)  เขาไปที่เว็บไซต  http://www.sepo.go.th  หัวขอ  “รับสมัครสอบ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการคลัง 4” หรือ  
http://job.sepo.go.th 
 

/(2)  กรอกใบสมัคร... 
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 (2)  กรอกใบสมัคร  โดยกรอกขอความใหถูกตองและครบถวน  ปฏิบัตติาม
ข้ันตอนที่กําหนด  ระบบจะออกเลขประจําตัวสอบและแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร                 
บมจ. ธนาคารกรุงไทยใหโดยอัตโนมตั ิ
 (3)  ใหพิมพใบสมัครและแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 
จํานวน 2 แผน หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนัน้ใหทําการบนัทึกลงแผน Floppy Disk เพ่ือพิมพใน
ภายหลัง 
 ในกรณีเกิดความผิดพลาด หรือไมสามารถพิมพใบสมัคร หรือบันทึก
ขอมูลลงในแผน Floppy Disk ได  ผูสมคัรสอบสามารถเขาไปพิมพใบสมัครหรือบนัทึกขอมูลลงในแผน 
Floppy Disk ใหมไดอีก  แตจะไมสามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได 
 2.2  นําแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไปชําระเงิน              
คาสมัครสอบที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแตวันที่ 26  พฤษภาคม  2551 ถึงวันที่  
10  มิถุนายน  2551  ภายในเวลาทาํการของธนาคาร  ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระ
คาใชจายในการสมัครสอบแลว 
 2.3  ผูสมัครสอบตองเสียคาใชจายในการสมัครสอบ จํานวน 130 บาท  ประกอบ 
ไปดวย 
 (1)  คาธรรมเนียมสอบ  จาํนวน  100  บาท 
 (2)  คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเตอรเน็ต (Internet) จํานวน               
30  บาท  (อัตราเดียวกันทัว่ประเทศ) 
 เมื่อสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบตามขอ 2.3 แลว จะไมคนื
คาธรรมเนียมใหไมวากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
 2.4  ใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ตนัน้ ใหตดิรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และ
ไมสวมแวนตาดําขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  พรอมทั้งลงลายมือช่ือในใบสมัครสอบใหครบถวน  แลวใหนํามายืน่ 
ในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง ภาค ค (เฉพาะผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง 
ภาค ค.) 
  3.  เง่ือนไขการสมัครสอบ 

 3.1  ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน                     
ผูมีคุณสมบตัทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงตรงตามประกาศรบัสมัครสอบ และผูสมัครสอบ
ตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจรงิ  ในกรณีที่มคีวาม
ผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัครสอบ  หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒซิึ่งผูสมัครสอบนํามา 
ย่ืนไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรบัสมัครสอบ  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะถือวา
ผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัตใินการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน  และจะไมคนืคาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ 
 

/3.2  ในการ... 
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 3.2  ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือช่ือ
และรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบญัญัติวาดวยธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544  
ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จอาจมีความผิดแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา 137 
  4.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขาสอบแขงขัน  พรอมวัน  เวลา  สถานทีส่อบ  และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
คัดเลือกจากผูสมัครสอบที่ไดชําระเงินถูกตองแลวพรอมทั้งกําหนดวนั  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบใหทราบในวันที่  16  มถุินายน  2551  ที่เว็บไซต http://www.sepo.go.th  หัวขอ  
“ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
นักวิชาการคลัง 4” หรือ  http://job.sepo.go.th 
  5.  เกณฑการตัดสิน 

 ผูที่จะถือวาเปนผูสอบคัดเลอืกได  จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนตามหลักสูตรไมต่าํ
กวารอยละ 60 
  6.  การประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 

 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะประกาศขึ้นบัญชผีูไดรับการคัดเลือก
ตามเลขประจาํตัวสอบ  โดยบัญชีรายชื่อดงักลาวมีอายุ 1 ป 
  7.  การบรรจุและแตงตั้ง 

 7.1  ผูสอบผานการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามความเหมาะสม 
 7.2  ในกรณทีี่มีผูสอบผานการคัดเลือกมากกวาจาํนวนตําแหนงวาง  และภายหลัง 
มีตําแหนงวางเพ่ิมขึ้นอีก  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอาจบรรจุและแตงตั้งผูไดรับ 
การคัดเลือกทีเ่หลืออยูดังกลาว  หรือจะดําเนินการคดัเลอืกใหมก็ได 
 7.3  ผูที่ไดรับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงาน 
ในตาํแหนงที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป  โดยหามโอนไปสวนราชการอื่น  เวนแต
ลาออกจากราชการ 
  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ดาํเนนิการคัดเลือกดวยความโปรงใส  
ยุติธรรม  และเสมอภาค  ดงันั้น  หากมีผูใดแอบอางวา  สามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคดัเลอืก หรือ
มีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้  โปรด อยา ไดหลงเช่ือและแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบดวย 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551 

 
 (นายอารีพงศ  ภูชอุม) 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



 
 

 

 
 
 
 

ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดาํเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
---------------------- 

 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประสงคจะรบัสมัครบุคคล 
เพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการประเภททั่วไป   

ฉะนั้นอาศัยอาํนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ือง  การกําหนด 

ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  และการจัดกรอบอัตรากาํลัง
พนักงานราชการ  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547  และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ   
เร่ือง หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547  จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมี
รายละเอียดดงัตอไปนี ้
  1.  กลุมงาน  ช่ือตําแหนง  และรายละเอียดการจางงาน 

• กลุมงานบริหารทั่วไป 

(1) ตําแหนงนักวชิาการคลัง   จํานวน  1  อัตรา 
(2) ตําแหนงนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา 

• กลุมงานบริการ 

-  ตาํแหนงเจาหนาทีธุ่รการ   จํานวน  3  อัตรา 
รายละเอียดการจางงานปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้
  2.  คุณสมบตัิทั่วไป และคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธสิมัครเขารับ
การเลือกสรร 

• คุณสมบตัิทั่วไป 

(1) มีสัญชาตไิทย 

(2) มีอายุไมต่าํกวา 18 ป 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน 

(5) ไมเปนผูดาํรงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาทีใ่นพรรคการเมือง 

/(6) ไมเปน... 
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(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา

ความผดิทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  ไมเปน          
ผูบกพรองในศีลธรรมอันดจีนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 

(8) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางราชการสวนทองถ่ิน 

• คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้
  3.  วิธีการรับสมัครสอบ 

 3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
 ใหผูประสงคจะสมัคร  ขอและย่ืนใบสมคัรสอบทางอินเตอรเน็ต (Internet)  
ตั้งแตวนัที่ 26  พฤษภาคม  2551 – 9 มิถุนายน  2551  ตลอด 24 ช่ัวโมง  ไมเวนวันหยุดราชการ   
โดยมีข้ันตอน  ดังนี ้
 (1)  เขาไปที่เว็บไซต  http://www.sepo.go.th  หัวขอ  “รับสมัครสอบ
คัดเลือกบคุคลเพื่อดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป”  หรือ  http://job.sepo.go.th 
 (2)  กรอกใบสมัคร  โดยกรอกขอความใหถูกตองและครบถวน  ปฏิบัตติาม
ข้ันตอนที่กําหนด  ระบบจะออกเลขประจําตัวสอบและแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร                              
บมจ. ธนาคารกรุงไทยใหโดยอัตโนมตั ิ
 (3)  ใหพิมพใบสมัครและแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 
จํานวน 2 แผน หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนัน้ใหทําการบนัทึกลงแผน Floppy Disk เพ่ือพิมพใน
ภายหลัง 
 ในกรณีเกิดความผิดพลาด หรือไมสามารถพิมพใบสมัคร หรือบันทึก
ขอมูลลงในแผน Floppy Disk ได  ผูสมคัรสอบสามารถเขาไปพิมพใบสมัครหรือบนัทึกขอมูลลงในแผน 
Floppy Disk ใหมไดอีก  แตจะไมสามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได 
 3.2  นําแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไปชําระเงิน              
คาสมัครสอบที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแตวันที่  26  พฤษภาคม  2551 ถึงวันที่ 
10  มิถุนายน  2551   ภายในเวลาทําการของธนาคาร  ทั้งนี้ การสมคัรสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระ
คาใชจายในการสมัครสอบแลว 
 3.3  ผูสมคัรสอบตองเสียคาใชจายในการสมัครสอบ จาํนวน 130 บาท  ประกอบดวย 
 (1)  คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 100 บาท 
 (2)  คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเตอรเน็ต (Internet)  
จํานวน  30  บาท  (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) 
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 เมื่อสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบตามขอ 3.3 แลว จะไมคนื
คาธรรมเนียมใหไมวากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
 3.4  ใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ตนัน้ ใหตดิรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไม
สวมแวนตาดาํขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  พรอมทั้งลงลายมือช่ือในใบสมัครสอบใหครบถวน  แลวใหนํามาย่ืน 
ในวันสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ)  (เฉพาะผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 ) 
  4.  เง่ือนไขการสมัครสอบ 

 4.1  ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน                     
ผูมีคุณสมบตัทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงตรงตามประกาศรบัสมัครสอบ และผูสมัครสอบ
ตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจรงิ  ในกรณีที่มคีวาม
ผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัครสอบ  หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒซิึ่งผูสมัครสอบนํามายื่น
ไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรบัสมัครสอบ  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะถือวา
ผูสมัครสอบเปนผูขาดคณุสมบัตใินการสมคัรสอบครั้งนีม้าตั้งแตตน  และจะไมคนืคาธรรมเนียมในการสมคัร
สอบ 
 4.2  ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือช่ือ
และรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบญัญัติวาดวยธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544  
ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จอาจมีความผิดแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา 137 
  5.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  พรอมวัน  
เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 จากผูสมัครสอบที่ไดชําระเงินถูกตองแลวพรอมทั้งกําหนดวัน  เวลา   
สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบใหทราบในวันที่  16  มิถุนายน  2551  ที่เว็บไซต 
http://www.sepo.go.th  หัวขอ  “ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
ดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป” หรือ http://job.sepo.go.th 
  6.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

 ผูสมัครตองไดรับการเลือกสรรในสมรรถนะ และดวยวธิีการประเมินสมรรถนะ 
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะดาํเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
ดวยวิธีการสอบขอเขียนและทดสอบตัวอยางงานกอน  และผูผานการประเมินสมรรถนะดังกลาวจะเขารับ
การประเมินสมรรถนะที่เหลือ  (สอบสัมภาษณ)  ในครัง้ที่ 2 ตอไป 
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  7.  เกณฑการตัดสิน 

- ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะตองเปนผูที่สอบ
ไดคะแนน ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 60 

- ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแตละครั้งไมต่าํกวารอยละหกสิบ 

- การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได 
  8.  การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะประกาศขึ้นบัญชผีูไดรับการคัดเลือก
ตามเลขประจาํตัวสอบ  ที่เวบ็ไซต http://www.sepo.go.th  หัวขอ  “ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป” หรือ http://job.sepo.go.th  บัญชีรายชื่อดงักลาวมีอายุ 1 ป 
  9.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

 9.1  ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่สํานกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจกําหนด 
 9.2  ในกรณทีี่มีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจํานวนตาํแหนงวาง  และภายหลังมี
ตําแหนงวางลักษณะเดียวกนัหรือคลายคลึงกัน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอาจพิจารณา
จัดจางผูผานการเลือกสรรที่เหลืออยูดังกลาว หรือจะดาํเนินการคดัเลือกสรรใหมก็ได 
  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ดาํเนนิการคัดเลือกดวยความโปรงใส  
ยุติธรรม  และเสมอภาค  ดงันั้น  หากมีผูใดแอบอางวา  สามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคดัเลอืก หรือ
มีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้  โปรด อยา ไดหลงเช่ือและแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบดวย 
 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551 

 

 
 

(นายอารีพงศ  ภูชอุม) 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
เอกสารแนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดาํเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

-------------------- 
กลุมงานบริหารทั่วไป 
1.  ช่ือตําแหนง    นักวิชาการคลงั 
 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบตั ิ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 (1)  วิเคราะหงบการเงินของรัฐวิสาหกิจและจัดทาํรายงานวิเคราะหงบการเงิน 
 (2)  วิเคราะหโครงสรางทางการเงินและโครงสรางทุนของรัฐวิสาหกิจ 
 (3)  ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑที่สํานักงานฯ กําหนด 
 (4)  จัดทําสรุปผลการประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจประจําป 
 (5)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักทรัพยของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุนต่ํากวารอยละ 50 
 (6)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 อัตราวาง  1 อัตรา 
 คาตอบแทน 9,160 บาท 
 สิทธิประโยชน ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจาง 1 ป 
 คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  -  ไดรับปรญิญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางพาณิชยศาสตร  บญัชี  กฎหมาย  

เศรษฐศาสตร  บริหารธุรกิจ  การคลัง  หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวา เปนคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนีไ้ด 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. มีความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับ 
 -  การวิเคราะหงบการเงิน 
 –  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ 

100 สอบขอเขียน 

2.  มีความรูเก่ียวกับ 
 -  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน 
สารบรรณ พ.ศ. 2526  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 -  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพิม่เติม 
 -  ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ 
ทางราชการ  พ.ศ. 2544 

50 สอบขอเขียน 

3.  มีความรับผิดชอบ 20 สัมภาษณ 
4.  มีความอดทน  และเสียสละ 15 สัมภาษณ 
5.  มีมนุษยสมัพันธ และสามารถปรับตัวเขากับ
ผูรวมงานอื่นไดด ี

15 สัมภาษณ 



   

 
2.  ช่ือตําแหนง    นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบตั ิ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

(1) รวบรวมขอมูลและศึกษาวิเคราะหความตองการและความจําเปนในการฝกอบรมของหนวยงาน   
  ในความรับผิดชอบ และประมาณคาใชจาย เพ่ือประกอบการพิจารณาขออนุมัติจดัสรร   
  งบประมาณในแตละป 

(2) ดําเนนิงานโครงการฝกอบรมหลักสูตรตางๆท้ังที่เก่ียวของกับทักษะทัว่ไปและทักษะเฉพาะดาน
ใหแกบคุลากรทุกสายงานในสังกัดที่รับผดิชอบ เพ่ือพัฒนาขาราชการและบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถและทักษะที่เหมาะแกการปฏิบัติงานในหนาที ่และบรรลุวัตถุประสงคอ่ืนๆของงาน
ที่วางแผนไว  

(3) ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมเพื่อประเมินคาความสัมฤทธิ์ผล ประโยชน และความคุมคา
ซึ่งนําไปใชประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงการดาํเนินการจดัฝกอบรมครั้งตอไป พรอมทั้ง
หาทางแกไขปญหาและอปุสรรคที่เกิดขึ้น 

(4) ศึกษา คนควาเพ่ือพัฒนาเทคนิค วิธีการ และรูปแบบการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
(5) รวบรวมขอมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมและพัฒนา 

เพ่ือชวยจัดทําหลักสูตรและเอกสารการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับวัตถุประสงคและความ
ตองการของหนวยงาน 

(6) ประสานงานกบัสวนราชการทั้งภายในและภายนอกและกับเอกชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
วิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม 

(7) จัดทําเอกสาร หนังสือประกอบการฝกอบรม และจัดทําฐานขอมูล เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห
ขอมูลของเจาหนาที ่พรอมทั้งเพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนาํเอกสารดังกลาวไปใชเปนคูมือ
ในการปฏบิัตงิานใหมีประสทิธิภาพตอไป  

(8) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติหรือปรับปรงุระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวกับการพัฒนา
บุคคล เพ่ือสนับสนนุภารกจิของหนวยงาน เชน เปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑหรือมาตรการตาง ๆ ตอไป 

(9) ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

 อัตราวาง  1 อัตรา 
 คาตอบแทน 9,160 บาท 
 สิทธิประโยชน ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจาง 1 ป 
 คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง รัฐศาสตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร บัญช ีหรือ  
ศิลปศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวา เปนคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนงนี้ได 
 
 
 
 
 
 



   

 
 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. มีความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับ 
   -  การวิเคราะห การจัดทํา การเขียนโครงการและ
การดําเนินการฝกอบรม 
   -  กฎหมายและกฎระเบียบราชการ  
2. มีทักษะและความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 
Ms. Word ,Ms. PowerPoint, Ms. Excel 
3. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ  

100 สอบขอเขียน 

2.  มีความรูเก่ียวกับ 
 -  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน 
สารบรรณ พ.ศ. 2526  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 -  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพิม่เติม 
 -  ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ 
ทางราชการ  พ.ศ. 2544 

50 สอบขอเขียน 

3.  มีความรับผิดชอบ 20 สัมภาษณ 
4.  มีความอดทน  และเสียสละ 15 สัมภาษณ 
5.  มีมนุษยสมัพันธ และสามารถปรับตัวเขากับ
ผูรวมงานอื่นไดด ี

15 สัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
กลุมงานบริการ 
1.  ช่ือตําแหนง    เจาหนาทีธุ่รการ 
 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบตั ิ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

(1) ลงทะเบียนรับหนังสือจากสวนราชการภายนอกสงไปหนวยงานที่เก่ียวของ 
(2) ลงทะเบียนและจัดสงหนังสือราชการไปสวนราชการภายนอก 
(3) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานฯ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(4) เวียนระเบียบและหนังสือราชการตาง ๆ  
(5) ปฏิบัติหนาที่เปนธุรการของสํานัก/กอง/กลุม ตามทีไ่ดรับมอบหมาย เชน งานถายเอกสารอัด

สําเนา  งานไปรษณีย  งานโทรศัพทของสํานักงานฯ 
(6) ประสานการดาํเนินการฝายตาง ๆ ของสํานักงานเลขานกุารกรม 
(7) ดําเนนิการเกีย่วกับงานทะเบียนครุภณัฑและพัสดุ  งานอาคาร  สถานที่  และยานพาหนะของ

สํานักงานฯ 
(8) พิจารณากลั่นกรองงาน  ตรวจความถูกตอง  จัดการงานนัดหมาย  อํานวยความสะดวกตาง ๆ 

ใหกับผูบริหาร 
(9) พิมพงานที่ไดรับมอบหมาย 
(10) จัดเตรียมเอกสารการประชุม 
(11) ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

 อัตราวาง  3 อัตรา 
 คาตอบแทน 6,740 บาท 
 สิทธิประโยชน ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจาง 1  ป 
 คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 

- ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือเทียบได
ไมต่าํกวานี้ทางบัญชี  พาณิชยการ  เลขานกุาร  ภาษาตางประเทศ  หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวา เปน
คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนงที่ได 

- มีความรู ความสามารถ  และทักษะในการใชโปรแกรม Microsoft Word                
Microsoft  Excel และ  Microsoft  PowerPoint  อยางด ี

- มีความสามารถพิมพดีดภาษาไทย  และภาษาตางประเทศที่เหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ในอัตราความเร็วไมนอยกวานาทีละ 35 คํา 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. มีความรูเก่ียวกับ 
 -  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน         
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
 –  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 -  ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. 2544 

100 สอบขอเขียน 

2.  ทักษะและความสามารถทางคอมพิวเตอร 
(Microsoft Word  : พิมพดีดภาษาไทย  และ
ภาษาตางประเทศ) Microsoft  Excel และ  
Microsoft  PowerPoint) 

50 ทดสอบตัวอยางงาน 

3.  มีความรับผิดชอบ 20 สัมภาษณ 
4.  มีความอดทน  และเสียสละ 15 สัมภาษณ 
5.  มีมนุษยสมัพันธ และสามารถปรับตัวเขากับ
ผูรวมงานอื่นไดด ี

15 สัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




