ประกาศวิท ยาลัยพยาบาลบรมราซ'ชนนี ขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือ กสรรเป็น ลูก จ้างเหมาบริก าร
ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชซนนี ชอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมา
บริการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้
๑. ซื่อตำแหน่ง กลุ่ม ตามลักษณะงาน
(๑) กลุ่ม ตามลักษณะงาน
ซื่อตำแหน่ง
อัต ราว่าง
ค่าจ้างที่จะได้รับ

เะรายละเอียดการจ้างงาน
บริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
๑ อัตรา
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (วุฒิ ป.ตรี)

ซื่อตำแหน่ง กลุ่ม ตามลักษณะงาน
(๒) กลุ่ม ตามลักษณะงาน
ซื่อตำแหน่ง
อัต ราว่าง
ค่าจ้างที่จะได้รับ

เะรายละเอีย ดการจ้างงาน
เทคนิค
นายช่างเทคนิค
๑ อัตรา
เดือนละ ๑๐,๒๐๐ บาท (วุฒิ ปวส.)

๒. คุณ สมบัติทั่วไป และคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งของผู้ม ีส ิท ธิส มัค รเข้า รับ การเลือ กสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็น ผู้ม ีก ายทุพ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบ ัต ิห น้าที่ไ ด้ไ ร้ค วามสามารถ หรือจิต
ฟ้นเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ห่รือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ Vสือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนห้องถิ่น

-๒-/ (๙) คุณสมบัติ

-๒-

(๙) คุณ สมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไวในประกาศสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็น ไปเพื่อความจำเป็น หรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนัก งานหรือ ลูก จ้างของหน่ว ยงานอื่น ชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนัก งานหรือ ลูก จ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้อ งนำใบรับ รองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕(ะ๓) มายื่นด้วย
คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไวิในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข ๑)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ กัน ยายน ๒๕๖๑ ในวัน และเวลาราชการ

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึก ษา จำนวนอย่า งละ ๒ ฉบับ โดยจะต้อ งสำเร็จ การศึก ษา
และไต้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
ในกรณีท ี่ไ ม่ส ามารถนำหลัก ฐานการศึก ษาดัง กล่า วมายื่น พร้อ มใบสมัค รไต้ ให้นำ
หนัง สือ รับ รองคุณ วุฒ ิท ี่ส ถานศึก ษาออกให้ โดยระบุส าขาวิช าที่ส ำเร็จ การศึก ษา และวัน ที่ท ี่ไต้รับ อนุม ัต ิ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ไต้
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ซื่อ นามสกุล บันกรณีที่ซื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ในสำเนาหลัก ฐานทุก ฉบับ ให้ผ ู้ส มัค รเขียนดำรับ รองสำเนาลูก ต้อ งและลงซื่อ
กำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าสมคร
ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัครสอบ จำนวน ๑๐๐ บาท

-๓-/ ๓.๔.เงื่อนไข...

-๓-

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ส มัค รเข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับ ผิดขอบในการตรวจสอบและรับ รอง
ตนเองว่า เป็น ผู้ม ีค ุณ สมบัต ิท ั่ว ไป และคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับ สมัค รจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี
ที่ม ีความผิด พลาดอัน เกิด จากผู้ส มัค รไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ วุฒ ิก ารศึก ษาไม่ต รงตามคุณ วุฒ ิข องตำแหน่งที่
สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และวิทยาลัยพยาบาลบรมราขขนนี ขอนแก่น จะไม่คืน
ค่าสมัครสอบทุกกรณี
๔. การประกาศรายขื่อ ผู้ม ีส ิท ธิเข้า รับ การประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
วิท ยาลัย พยาบาลบรมราฃชนนี ขอนแก่น จะประกาศราย1ซ ื่อ ผู้ม ีส ิท ธิเข้ารับ การประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะในวัน ที่ ๒๔ กัน ยายน ๒๔๖๑ พร้อ มกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมิน ฯวัน ที่๒๘ กัน ยายน๒๔๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชฃนนี ขอนแก่น
และทาง ผผผ.(ว(ะกเ^,3(ะ.1:1า
๔. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
คะแนน
เต็ม

วิธกี ารประเมิน

๒๐
๓๐

สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน

- ทักษะปฦบัติการคอมพิวเตอร์(ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)
- ทักษะปฦบัติทางเทคนิคการซ่อมบ0ารง(ตำแหน่งนายช่า งเทคนิค )

๒๐

สอบปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒
- มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน
- บุคลิกภาพ
- วิสัยทัศนีในการปฏิบัติงาน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- ความร้ที่ใข้ในการปฏิบัติงาน
รวม

๓๐

สอบสัมภาษณ์

หลัก เกณฑ์ก ารเลือ กสรร

การประเมินครั้งที่ ๑
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๑๐๐

วิท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครังที ๑ และครังที ๒
ในวันเดียวกัน
-๔-/ ๖.เกณฑ์การ...

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ท ี่ถ ือ ว่า เป็น ผู้ผ ่านการเลือ กสรรจะต้อ งเป็น ผู้ท ี่ไ ด้ค ะแนนในการประเมิน ความรู้ค วามสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะในแต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ท ี่จ ะถือ ว่าเป็น ผู้ม ีล ิท ธิเข้ารับ การประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในแต่ละด้าน
ไม่ตํ่าก'ว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่'จากผู้ที่'ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกัน มากกว่าเป็น ผู้อยู่ในลำดับ ที่ส ูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมิน ความรู้ค วามสามารถ เฉพาะตำแหน่ง มากกว่าเป็น ผู้อ ยู่ในลำดับ ที่ส ูงกว่า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือก
ความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใดเพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้
๗. การประกาศรายชื่อ และการขึ้น บัญ ชีร ายซื่อ ผู้ผ ่านการเลือ กสรร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน
สอบ ณ วิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชอนแก่น และทาง ผผพ.เ^กเ^.30.1โห โดยบัญ ชีรายชื่อดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด๑ ปีนับแตลันขึ้นบัญชีห่รือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่ง
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้
๘. การจัด ทำสัญ ญาจ้างผู้ผ ่านการเลือ กสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น กำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ไช0 ลิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางวัชรี อมร'โรจนัวร'วุฒิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

- เอกสารหมายเลข ๑ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๑. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เซ่น การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ
ข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่ว ยวางแผนและติด ตามงาน การติด ต่อ นัด หมาย จัดงานรับ รองและงานพิธีต ่างๆ
เตรีย มเรื่อ งและเตรียมการสำหรับ การประขุม จดบันทึก และเรีย บเรีย งรายงานการประขุม ทางวิช าการและ
รายงานอื่น ๆ ทำเรื่อ งติด ต่อ กับ หน่ว ยงานและบุค คลต่า งๆ ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ติด ตามผลการ
ปฏิบ้ติงานตามมติที่ประขุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
กับ การควบคุม และบริห ารงานหลายต้า นด้ว ยกัน เซ่น งานสารบรรณ งานบริห ารทรัพ ยากรบุค คล
งานจัด ระบบงาน งานบริห ารงบประมาณ งานการเงิน และบัญ ชี งานพัส ดุ งานบริห ารอาคารสถานที่
งานเอกสาร งานระเบีย บแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญ ญา งานโครงการหรืองานกองทุนต่างๆ
เป็นต้น และปฏิบีติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดย'ไข้ค,วามรู้ ความสามารถทางวิชาการ รวมทั้งทักษะความ
เชี่ยวชาญต่างๆ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการ
ทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้าน
ต่างๆ เซ่น งานบริห ารงบประมาณ งานบริห ารแผนปฏิบ ัต ิร าชการ งานประกัน
คุณ ภาพการศึก ษา งานบริหารโครงการ หรืองานกองทุนต่างๆ งานบริห ารอาคาร
สถานที่และงานสัญญา เป็นต้น
(๒) ปฏิบัต ิงานเลขานุก ารของผู้บ ริห าร เซ่น การกสั่นกรองเรื่อง การจัด เตรีย มเอกสาร
สำหรับ การประขุม เป็นต้น เพื่อ ไม่ใ ห้เกิด ข้อ ผิด พลาดในการวิน ิจ ฉัย สั่งการชอง
ผู้บริหาร
(๓) จัด เตรีย มการประขุม บัน ทึก และเรีย บเรีย งรายงานการประขุม และรายงานอื่น ๆ
เพื่อให้การบริหารการประขุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์'ของหน่วยงาบ
(๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้
การคำเนินงานบรรลุเบีาหมายตามที่หน่วยงานกำหนดไว้
(๕) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประขุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชาต่อไป

-๒-

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงาน
ประสานงานกับสมาขิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้!ด้ผลล้มฤทธี้ตามที่กำหนดไว้

๔. ด้านการบริการ
ตอบป้ญหาซี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่ห น่วยงานราชการ เอกซน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเช้าใจใน
งาบที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญ ญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ทุกสาขาวิชา
๒. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบ้ติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี๋ได้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

๑. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

๒. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วย่วิธี๓ รประเมินดังนี้
๑. ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
๓. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (วิธีการประเมินโดยการสัมภาษณ์)

-๓-

๒. ตำแหน่งบายช่างเทคนิค
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบ ัต ิงานทางด้านเทคนิค ซึ่งมีล ัก ษณะการปฏิบ ัติงานช่าง ควบคุม ดูแลบำรุงรัก ษา ตรวจ
ซ่อม ซ่อ มสร้าง ประกอบ ดัด แปลง ติด ตั้ง ทดสอบ สำรวจ ออกแบบระบบสาธารณูป โภค เครื่อ งจัก ร
เครื่อ งยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่อ งมือ อุป กรณ์ วัสดุ ครุภัณ ฑ์ ที่เกี่ยวกับโลหะ ช่ว ยคำนวณราคารายการและ
ประมาณราคา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัต ิงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่าง
เทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่า ง ขั้นตอน และวิธ ีก ารที่ช ัด เจน ภายใต้ก ารกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อม และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโลหะ วัสดุและครุภัณ ฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
(๒) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง สำรวจ เขียน หรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร
เครื่อ งยนต์ เครื่อ งมือ อุป กรณ์ต ่า งๆ เกี่ย วกับ ระบบสาธารณูป โภค เครื่อ งจัก ร
เครื่องยนต์ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
(๓) ช่ว ยในการคำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนิน งาน วัสดุและครุภัณฑ์
อื่นๆ งานช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะต้าน และ
ทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกซน
และประซาซน เพื่อ ให้ม ีค วามรู้ ความสามารถและมีท ัก ษะเหมาะสมแก่ก าร
ปฏิบัติงานในหน้าที่
(๒) ติด ต่อ ประสานงานกับ หน่ว ยงานหรือ เจ้าหน้าที่ท ี่เกี่ย วข้อ ง เพื่อให้ก ารดำเนิน งาน
เป็นไปอย่างมีประลิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ไต้รับมอบหมาย
(๓) ร่วมปฏิบ ัต ิการในการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากร
ที่มีความชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑.

๓.

ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ไต้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๒. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๑.

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับ๓รประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้วย่วิธีการประเมินดังนี้
๑. ประเมินต้านความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. ประเมินต้านความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง
๓. ประเมินต้านสมรถนะของบุคคล (วิธีการประเมินโดยการสัมภาษณ์)

