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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร 

 
1. ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
            1.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   ๑)  มีสัญชาติไทย 
   ๒)  มีอายุไม่ต ่ากว่า ๒2 ปี  
   ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ได้ ไร้ความสามารถ         
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที ก่าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๕)  ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที         
ในพรรคการเมือง 
๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุก โดยค่าพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุกเพราะการกระท่า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที ได้กระท่าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

   ๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที รังเกียจของสังคม 
๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ      
หรือหน่วยงานอื นของรัฐ 
1.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
บุคคล  การบริหารธุรกิจ  บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการทั วไป  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานเกี ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ งมีลักษณะงานที ปฏิบัติ
เกี ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์และด่าเนินการเกี ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การก่าหนดต่าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ่า  
ต่าแหน่ง การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื น การ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการการรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการการคุ้มครองระบบ 
คุณธรรม และปฏิบัติหน้าที อื นที เกี ยวข้อง 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท่างาน
ปฏิบัติงานเกี ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก่ากับ แนะน่า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื นตามที ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
         
 
 
 



๒ 
 

 
 

  1. ด้านการปฏิบัติการ  

 (1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื อประกอบการวางระบบ การ
จัดท่ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 

(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหข์  ้อมูลสารสนเทศ เพื อประกอบการด่าเนินงาน
เกี ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื อประกอบการก่าหนดความต้องการและความจ่าเป็นใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้การ
จัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษา
และการฝึกอบรม 

(4) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื อประกอบการก่าหนดต่าแหน่ง และการวางแผน
อัตราก่าลังของส่วนราชการ 

(5) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 

(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค่า ข้อเท็จจริง เพื อประกอบการด่าเนินการทางวินัย การ
รักษาวินัยและจรรยา 

(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื อพฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 

(8) ด่าเนินการเกี ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้
ความสามารถให้ด่ารงต่าแหน่ง 

2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท่างานของตนเอง ร่วมด่าเนินการวางแผนการท่างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที ก่าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 

 (1) ประสานการท่างานที ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน
ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื อ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที ก่าหนดไว้ 

 (2) อธิบายการด่าเนินการเกี ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื อเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4. ด้านการบริการ 

 (1) ให้ค่าแนะน่า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที ของรัฐ หรือประชาชนทั วไป เกี ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื อสร้างความ
เข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 (2) ให้บริการข้อมูล เกี ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื อสนับสนุนภารกิจของ
บุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก่าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ 

 (3) ด่าเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท่างาน เพื อเพิ มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงานในต่าแหน่ง 
 2. ทักษะที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงานในต่าแหน่ง 
 3. สมรรถนะที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงานในต่าแหน่ง 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
หลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที  1 
   1. ความรู้ที ใช้เฉพาะต่าแหน่ง 
 

 
 

100 

 
 

สอบข้อเขียน 
การประเมินครั้งที  2 
   - การคิดวิเคราะห์ 
   - การคิดริเริ มสร้างสรรค์ 
   - ความวิริยะ อุตสาหะ 
   - การสื อสารโดยการพูด 
   - บุคลิกภาพ 
   - การปรับตัวและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

2. ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี          
   ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
   ๑)  มีสัญชาติไทย 
   ๒)  มีอายุไม่ต ่ากว่า ๒0 ปี  
   ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ได้ ไร้ความสามารถหรือ        
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที ก่าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 
๕)  ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที         
ในพรรคการเมือง 
๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุก โดยค่าพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุกเพราะการกระท่า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที ได้กระท่าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

   ๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที รังเกียจของสังคม 
๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื นของรัฐ 

    

 



๔ 
 

 
 

 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ งมีลักษณะงานที ปฏิบัติเกี ยวกับการเงิน การงบประมาณ        
การบัญชีทั วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ    
ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของ          
การลงบัญชีประเภทต่างๆและปฏิบัติหน้าที อื นที เกี ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท่างาน ปฏิบัติงาน    
ด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก่ากับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื นตามที ได้รับมอบหมาย    
โดยมีลักษณะงานที ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้                
   1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1. จัดท่าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียน เพื อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี           
ของส่วนราชการ 
          2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื อพร้อมที จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย 
          3. จัดท่าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ   
ความจ่าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
          4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื อให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท่าและจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายที ก่าหนด 
          5. ดูแลการรับและการจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส่าคัญการรับ – จ่ายเงิน 
เพื อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
          6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที ระดับรองลงมา เช่น ให้ค่าแนะน่าในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการก่าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท่าคู่มือประจ่าส่าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื องมือที ถูกต้อง เป็นต้น เพื อถ่ายทอดความรู้ที เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก่าหน
   2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท่างานที รับผิดชอบ ร่วมด่าเนินการวางแผนการท่างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื อให้
การด่าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที ก่าหนด 
   3. ด้านการประสานงาน 
          1. ประสานการท่างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที ก่าหนด 
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          2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที เกี ยวข้อง      
เพื อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด่าเนินงานตามที ได้รับมอบหมาย 
    
   4. ด้านการบริการ 
  1. ให้ค่าแนะน่า ตอบปัญหา ชี้แจง เกี ยวกับงานการเงินและบัญชที ตนมีความรับผิดชอบ       
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั วไป เพื อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ 
ที เป็นประโยชน์ 
           2.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท่าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท่าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที เกี ยวกับ
งานการเงินและบัญชี เพื อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก่าหนด
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
 
3. ต าแหน่ง นายช่างเทคนิค 
            2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑)  มีสัญชาติไทย  
   ๒)  มีอายุไมเ่กิน 35 ปี 
   3)  เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
   4)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

5)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ได้ ไร้ความสามารถหรือ        
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที ก่าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 
6)  ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที         
ในพรรคการเมือง 
7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุก โดยค่าพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุกเพราะการกระท่า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที ได้กระท่าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

   8)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที รังเกียจของสังคม 
9)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ      
หรือหน่วยงานอื นของรัฐ 

          2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  
สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้าก่าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธาและสาขาวิชา เทคนิคการ
ผลิต 
  2) มีใบอนุญาตขับขี รถยนต์ 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ งมีลกษณะงานที ปฏิบัติเกี ยวกับการ ซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง 
ออกแบบ ติดตั้ง เครื องจักร เครื องยนต์เครื องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน และ รายละเอียด
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ที ก่าหนด ควบคุมระบบงานที ใช้เครื องจักร เครื องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดรวมกัน ค่านวณรายการและ
ประมาณราคาเกี ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม    ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมตามที ได้รับ มอบหมาย ส่ารวจท้องที เพื อก่าหนดเขตและสถานที เกี ยวกับการประกันภัย 
และปฏิบัติหน้าที อื นที เกี ยวข้อง   
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ งไม่จ่าเป็นต้องใช้ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที ชัดเจน ภายใต้การก่ากับ แนะน่า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื นตามที ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบ่ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื องจักร เครื องยนต์ 
เครื องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื นๆ ในความรับผิดชอบ เพื อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อม           
ในการใช้งาน  
  (2) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื องจักร เครื องยนต์ 
เครื องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื องจักร เครื องกล และสิ งก่อสร้าง เพื อให้เป็นไปตาม หลักวิชา
และมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย 
   2. ด้านการบริการ 
   (1) ให้ค่าปรึกษา แนะน่า จัดท่าข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะ 
ทั วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื อให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที   
  (2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้อง เพื อให้การด่าเนินงานเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที อื นที เกี ยวข้องตามที ได้รับมอบหมาย 
  (3) ขับรถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงาน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงานในต่าแหน่ง 
 2. ทักษะที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงานในต่าแหน่ง 
 3. สมรรถนะที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงานในต่าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
หลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที  1 
   1. ความรู้ที ใช้เฉพาะต่าแหน่ง 
 

 
 

100 

 
 

สอบข้อเขียน 
การประเมินครั้งที  2 
   - การคิดวิเคราะห ์
   - การคิดริเริ มสร้างสรรค์ 
   - ความวิริยะ อุตสาหะ 
   - การสื อสารโดยการพูด 
   - บุคลิกภาพ 
   - การปรับตัวและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 

 
 
 

100 

 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 
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 4. ต าแหน่ง พนักงานบริการ  
        ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
   ๑)  มีสัญชาติไทย เพศชาย 
   ๒)  มีอายุไม่ต ่ากว่า ๒5 ปี  
   ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ได้ ไร้ความสามารถหรือ        
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที ก่าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 
๕)  ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที         
ในพรรคการเมือง 
๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุก โดยค่าพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุกเพราะการกระท่า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที ได้กระท่าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

   ๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที รังเกียจของสังคม 
๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื นของรัฐ 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
                 - มีใบอนุญาตขับขี รถยนต์ส่วนบุคคล 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

      ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค่าสั ง โดยไม่จ่ากัดขอบเขตหน้าที  เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือ
ผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื องดื ม งานบริหารจัดการท่าความสะอาด งานบ่ารุงรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที ราชการ งานที จ่าเป็นต้องใช้แรงงานทั วไป รวมถึงงานบริการ
ยานพาหนะ ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที อื นที เกี ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการท่างาน 
โดยปฏิบัติงานเกี ยวกับการบริหารจัดการในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มาใช้
บริการ ให้บริการอาหารและเครื องดื ม การดูแลจัดท่าความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที ราชการ และการ
ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ ภายใต้การก่ากับ แนะน่า ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื นตามที ได้รับ
มอบหมาย    

   โดยมีลักษณะงานที ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ งหรือหลายด้าน ดังนี้ 

1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มาใช้
บริการ พร้อมให้บริการอาหารและเครื องดื มในการรับรองแขก รวมถึงงานที จ่าเป็นต้องใช้แรงงานทั วไป  เพื อให้
ได้รับการดูแลที ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน 

2. ให้บริการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการติดต่อต้อนรับชี้แจงทั วๆไป เพื อไขข้อข้องใจ และ
ชว่ยตอบค่าถามให้แก่ประชาชนที มารับบริการ เพื อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ 



๘ 
 

 
 

3. งานบริหารจัดท่าความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที ราชการ 
เพื อให้เป็นระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

4. ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ รวมทั้งรถ EMS และท่าแผนซ่อมบ่ารุงรถยนต์ รวมทั้ง
บ่ารุงรักษาท่าความสะอาดรถยนต์ ในความรับผิดชอบ เพื อให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ 

5. สรุปสถิติรายงานเกี ยวกับการด่าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื อประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน 

6. ร่วมพัฒนางานคุณภาพเกี ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพเพื อสุขภาพที ดี
ของประชาชน 

๗. ประสานการท่างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที ก่าหนด 

8. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค่าแนะน่างานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพ 
  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. ความรู้ความสามารถที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงานในต่าแหน่ง 
 2. ทักษะที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงานในต่าแหน่ง 
 3. สมรรถนะที จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงานในต่าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 
หลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที  1 
   1. ความรู้ที ใช้เฉพาะต่าแหน่ง 
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สอบข้อเขียน 
การประเมินครั้งที  2 
   - การคิดวิเคราะห ์
   - การคิดริเริ มสร้างสรรค์ 
   - ความวิริยะ อุตสาหะ 
   - การสื อสารโดยการพูด 
   - บุคลิกภาพ 
   - การปรับตัวและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


