ประกาศสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
---------------------ด้วยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ ารั บราชการในต าแหน่ งนั กวิ เคราะห์ รั ฐวิ สาหกิ จ ปฏิ บั ติ การ ฉะนั้ น อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตาแหน่ งนั กวิเคราะห์ รัฐ วิ ส าหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จานวนตาแหน่งว่าง
ที่จะบรรจุครั้งแรก จานวน ๕ ตาแหน่ง
๑.๒ อัต ราเงิน เดือ น ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้า ราชการพลเรือนสามัญ
ของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งตามข้อ ๑ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ นผู้ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

/(๒) เป็นคน...

-๒(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูก สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็ นผู้ เคยต้ องรับโทษจ าคุ กโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จ าคุ กเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๙) เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้า ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้า ม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
สาหรั บผู้มีลั กษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้ มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็น
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓.๒ ผู้ส มัครสอบต้องมี คุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุ ไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป

/๔. การรับ...

-๓-

๔. การรับสมัครสอบ
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ สมั ค รได้ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) ตั้ ง แต่ วั น จั น ทร์ ที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
๔.๑ การสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กาหนดดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์แล้วพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินตั้งแต่วันจันทร์ที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
(๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ https://sepo.thaijobjob.com
หัวข้อ “สมัครสอบ” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๒) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษ A๔ จานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทาการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนาไปพิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงินภายหลัง
ในกรณี ที่ ไม่ สามารถพิ มพ์ แบบฟอร์ มการช าระเงิ นหรื อบั นทึ กข้ อมู ลได้ ผู้ สมั ครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูล ลงในสื่อบันทึกข้อมูล ได้ แต่จะไม่ส ามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้แล้ว
ขั้ น ตอนที่ ๒ ช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ ตั้ ง แต่ วั น จั น ทร์ ที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้ส มัครสอบสามารถนาแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลา
ทาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ในหลักฐานการชาระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาที่ชาระเงิน
ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากที่ชาระเงิน
๔.๒ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ ในตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน ๓๓๐ บาท
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน ๓๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการอินเตอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น และการสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ สมัครได้ช าระค่าธรรมเนียม
ครบถ้วนแล้ว
๔.๓ การพิมพ์ใบสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบที่ชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนด
เลขประจาตัวสอบ ตามลาดับการชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะ
ของการช าระเงิ น ได้ ภ ายหลั ง การช าระเงิ น และผู้ ส มั ค รสอบสามารถพิ ม พ์ ใ บสมั ค รสอบพร้ อ ม
เลขประจาตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ https://sepo.thaijobjob.com
๕. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครสอบ ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวั นปิ ดรั บสมั ครสอบ คื อ วั นศุ กร์ ที่ ๒๒ มี นาคม ๒๕๖๒ ทั้ งนี้ การส าเร็ จการศึ กษาตามปริ ญญาบั ตร
/ของสถาน...

-๔ของสถานศึ ก ษาใด จะถื อ ตามกฎหมาย กฎหรื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๕.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรั บรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดั ง นั้ น หากผู้ ส มั ค รสอบจงใจกรอกข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ อาจมี ค วามผิ ด ฐานแจ้ ง ความเท็ จ ต่ อ เจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๕.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริ ง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๖. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะประกาศรายชื่อผู้ สมัครสอบ วัน เวลา
สถานที่ สอบ และระเบี ยบเกี่ ยวกั บการสอบภายในวั นที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ เว็ บไซต์ http://www.sepo.go.th.
หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ”
๗. หลักสูตร และวิธีการสอบ
๗.๑ การสอบแข่ งขั นเพื่ อวั ดความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะต าแหน่ ง (คะแนนเต็ ม
๒๐๐ คะแนน) ผู้สมัครสอบต้องสอบวิชาเฉพาะตาแหน่งที่ได้สมัครสอบไว้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๗.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึ กษา ประวั ติ การทางาน จากการสั ง เกตพฤติก รรมที่ ปรากฏของผู้ เ ข้า สอบและจากการสั ม ภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้ าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรื อน คุณธรรม จริ ย ธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ ร่ว มงาน รวมทั้งสั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ที่จาเป็นของตาแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน
และเมื่อ สอบผ่ า นการสอบแข่ ง ขัน เพื่ อวั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตาแหน่ง แล้ ว จึ ง จะมี สิ ท ธิ
เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๘. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๘.๑ ใบสมั ค รที่ พิ ม พ์ จ ากอิ น เทอร์ เ น็ ต พร้ อ มติ ด รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก
และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน จานวน ๑ ฉบับ

/๘.๒ สาเนา...

-๕-

๘.๒ สาเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จ
การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษานั้ น ๆ เป็ น เกณฑ์ โดยจะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาและได้ รั บ อนุ มั ติ
จากสภามหาวิทยาลัยภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชา
ที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
๘.๓ สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ.
ตามวุ ฒิ ที่ สมั ครสอบ (ในกรณี ที่ ผู้ สมั ครสอบระดั บวุ ฒิ ป ริ ญญาตรี มี หนั งสื อรั บรองผลการสอบ เพื่ อวั ดความรู้
ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ระดับวุฒิปริญญาโท สามารถยื่นผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโทแทนได้) จานวน ๑ ฉบับ
๘.๔ ส าเนาหลั กฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ ยนชื่อ -นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น
๘.๕ สาเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี) เช่น หนังสือสาคัญ (แบบ สด. ๘) ใบสาคัญ (แบบ สด. ๙)
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด. ๑๓)
สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลข
ประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสาเนาเอกสาร
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ส อบผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง จะต้ อ ง
ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้ส อบผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งจะต้อง
ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ส านั กงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิ สาหกิจ จะประกาศการขึ้นบัญชี ผู้ ส อบแข่งขันได้
โดยเรี ย งล าดั บ ที่ จ ากผู้ ไ ด้ ค ะแนนรวมของผู้ ส อบผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและความเหมาะสมกับตาแหน่งจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้ ผู้ ไ ด้ ค ะแนนความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง มากกว่ า อยู่ ใ นล าดั บ ที่ ดี ก ว่ า แต่ ถ้ า ได้ ค ะแนนความเหมาะสม
กับตาแหน่งเท่ากันอีก ให้เรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปหามาก
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่ได้แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ จะได้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ งตามล าดั บที่ ในบั ญชี ผู้ ส อบแข่ งขั นได้
โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑

/สานักงาน...

-๖-

ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น ด้ ว ยความโปร่ ง ใส
ยุ ติ ธ รรมและเสมอภาค ดั ง นั้ น หากมี ผู้ ใ ดแอบอ้ า งว่ า สามารถช่ ว ยเหลื อ ให้ ท่ า นได้ รั บ การ ขึ้ น บั ญ ชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันนี้ โปรด อย่า ได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ ผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

ประภาศ คงเอียด
(นายประภาศ คงเอียด)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เอกสารแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
แนบท้ายประกาศสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตาแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบั ติงานเกี่ย วกับ การกากับ ดูแล ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิส าหกิจ และการบริหารหลั กทรัพย์ของรัฐ
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ฐานะทางการเงิ น ผลการด าเนิ น งานรายแห่ ง
และรายสาขาอุตสาหกรรม และจัดทารายงานการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
รัฐวิสาหกิจ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอแนะ
สรุปผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และใช้ประกอบการบริหาร และปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจและกิจ การที่รัฐถือหุ้น
ต่ากว่า ร้อ ยละห้า สิบ เพื่อ เป็น ข้อ มูล ประกอบการกากับ ดูแ ล ให้ก รรมการผู ้แ ทนกระทรวงการคลัง และ
กรรมการอื่น ในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ากว่าร้อยละห้าสิบ
๒) ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้ การดาเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ าหมายผลสั มฤทธิ์ที่กาหนด ภายใต้ระเบีย บหลั ก เช่น พระราชบัญญั ติ
คุณสมบั ติ มาตรฐานส าหรั บ กรรมการและพนักงานรัฐ วิ ส าหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แ ก้ไขเพิ่ มเติม ระเบีย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน การบริการสาธารณะของรัฐ วิส าหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติการให้ เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

/๔) ด้านการ...

-๒๔) ด้านการบริการ
(๑) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทุกฝ่าย
(๒) สารวจและจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติหรือจัดทาข้อมูลที่เกี่ยวกับงานด้านรัฐวิสาหกิจ
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห รื อ ประกอบการก าหนดนโยบายหรื อ แผนงานต่ า งๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้และทาความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิช า
นิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(บริหารรัฐกิจ)
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ค วามสามารถ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ งานในต าแหน่ง นั ก วิ เ คราะห์ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
๒. ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
๓. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร เช่น การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหาร
และพัฒนาองค์กร การกากับดูแลองค์การที่ดี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดการการลงทุน เป็นต้น

