ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ดว ยสํา นัก งานบริห ารหนี้ส าธารณะจะดําเนิน การสอบแขงขัน เพื่อบรรจุแ ละแตงตั้งบุค คล
เข ารั บราชการ ฉะนั้ น อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 53 แห งพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรือ น
พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการ
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแขงขัน การขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขัน จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
1.1 ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อั ต ราเงิ น เดื อ น 17,500 - 19,250 บาท ทั้ ง นี้ อั ต ราเงิ น เดื อ นเป น ไปตาม
ประกาศสํานักงานบริหารหนี้ส าธารณะ เรื่อง แนวทางการพิจารณาป จจัย เพื่ อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดแนบทายเอกสารหมายเลข 1
1.2 ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
อั ต ราเงิ น เดื อ น 15,000 - 16,500 บาท ทั้ ง นี้ อั ต ราเงิ น เดื อ นเป น ไปตาม
ประกาศสํานักงานบริหารหนี้ส าธารณะ เรื่อง แนวทางการพิ จารณาป จจัย เพื่ อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดแนบทายเอกสารหมายเลข 1
2. จํานวนอัตราวางครั้งแรก
2.1 ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 5 อัตรา
2.2 ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 5 อัตรา
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายเอกสารหมายเลข 2
4. คุณสมบัติของผูสมัครสอบแขงขัน
4.1 ผู ส มั ค รสอบต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา 36
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(3) เปน ผูเ ลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
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-2ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553
(3) เป น ผู อ ยูใ นระหวา งสั่ง พัก ราชการหรือ ถูก สั่ง ใหอ อกจากราชการไว ก อ น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับ ผิด ชอบในการบริห ารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรื อ หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เป น ผู เ คยถูก ลงโทษให อ อก หรือ ปลดออก เพราะกระทํา ผิด วิน ัย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป น ผู เ คยถูก ลงโทษไล อ อกเพราะกระทํา ผิด วิน ยั ตามพระราชบัญ ญัต ิ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เปน ผูเ คยกระทํา การทุจ ริต ในการสอบเขารับ ราชการ หรือ เขา ปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม 4.1 ข (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8)
หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10)
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาที่
สําหรับผูมีลักษณะตองหามตาม 4.1 ข (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิ
ไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพื่ อบรรจุ เขารั บราชการ ทั้ งนี้ ตามหนั งสื อกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 กรกฎาคม 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 2)
๔.๓ เป น ผู ที่ ส อบผ า นการวั ด ความรู ค วามสามารถทั่ ว ไปของสํ า นั ก งาน ก.พ. ภายใน
วันสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้
(1) ตํ าแหน งเศรษฐกรปฏิ บั ติ การ (ระดับ ปริญ ญาโท) ต องเป น ผูที่ ส อบผานการวัด
ความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
(2) ตํ าแหน งเศรษฐกรปฏิ บั ติการ (ระดับ ปริญ ญาตรี ) ต องเปน ผูที่ ส อบผานการวัด
ความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
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-35. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
5.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
ถึงวันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เป ดเว็บไซตของสํ านั กงานบริหารหนี้ สาธารณะ (www.pdmo.go.th) คลิ กที่ หัวข อ
“สมัครสอบแขงขัน” หรือ https://pdmo.thaijobjob.com
(2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี
เครื่องพิมพในขณะนั้นใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณี ที่ ไม ส ามารถพิ มพ แบบฟอร มการชํ าระเงิ น หรื อบั น ทึ กข อมู ล ได ผู ส มั คร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไข
ขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
5.2 นํ า แบบฟอร ม การชํ า ระเงิ น ไปชํ า ระเงิ น เคาน เ ตอร บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 – วันจันทรที่ 17 สิงหาคม 2563 ภายในเวลาทําการ
ของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว
5.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 330 บาท ซึ่งประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน 30 บาท
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.4 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว หลังจากปดรับสมัครสอบ สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5.5 ผูส มัครที่ชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว ใหเขาไปตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ
โดยเป ดเว็ บ ไซต ของสํ านั กงานบริ หารหนี้ สาธารณะ (www.pdmo.go.th) คลิ ก ที่ หั ว ข อ “สมั ค รสอบแข ง ขั น ”
คลิกที่หัวขอ “ตรวจสอบรายชื่อและพิมพใบสมัคร” ตั้งแตวันจันทรที่ 24 สิงหาคม 2563 เปนตนไป
6. เงื่อนไขที่ผูสมัครควรทราบ
6.1 ผู สมั ครสอบจะต องเป น ผู มี วุ ฒิ การศึ กษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บ ตํ าแหน ง
ของผูมีสิ ทธิ สมั ครสอบในข อ 4.2 โดยต องเปนผู สํ าเร็จการศึกษาภายในวัน ศุ ก รที่ 14 สิ งหาคม 2563 ทั้ งนี้
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ
6.2 ผูสมัครสอบจะสมัครสอบไดเพียง 1 ตําแหนง และสมัครแลวไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได
6.3 การสมั ครสอบตามขั้ นตอนข างต น ถื อวาผู สมั ครสอบเป นผู ลงลายมื อชื่ อและรั บรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม
ดั ง นั้ น หากผู ส มั ค รสอบจงใจกรอกข อ มู ล อั น เป น เท็ จ อาจมี ค วามผิ ด ฐานแจ ง ความเท็ จ ต อ เจ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
6.4 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตามข อ 4 ตามประกาศรั บ สมั ครจริ ง และต อ งกรอกรายละเอี ย ดต า งๆ ในใบสมั ค ร พร อ มทั้ งยื่ น หลั ก ฐาน
ในการสมัครให ถูกต องครบถวน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอัน เกิดจากผูส มัครสอบ หรือวุฒิ การศึกษาไมตรง
ตามที่ กํ าหนดในคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บ ตํ าแหน งที่ สมั ครสอบอั นมี ผลทํ าให ผู สมั ครสอบไม มี สิ ทธิ สมั ครสอบ
ตามประกาศรั บสมั ครของสํ านั กงานบริ หารหนี้ สาธารณะดั งกล าวข างต น จะถื อว าผู สมั ครเป นผู ขาดคุ ณสมบั ติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตนและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
/7. การประกาศ …

-47. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแขงขัน เลขประจําตัวสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ เลขประจําตัวสอบ กําหนดวัน
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบใหทราบตั้งแตวันจันทรที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ปายประกาศ
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น 4 อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และเว็บไซตของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (www.pdmo.go.th)
หรือ https://pdmo.thaijobjob.com
กรณี ไมมีช่ือปรากฏในประกาศรายชื่ อผูสมัครสอบแขงขัน ให ติดตอสวนทรัพยากรบุคคล
สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และนําสงหลักฐานการชําระเงินพรอมเอกสารตามขอ 8
ภายในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการได 2 รูปแบบ คือ
(1) ติดตอดวยตนเองและยื่นเอกสาร ณ สวนทรัพยากรบุ คคล สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น 4 อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
(2) ติดตอทางโทรศัพท หมายเลข 0 2265 8050 ตอ 5122 เพื่อนําสงเอกสารทาง
โทรสารหมายเลข 0 2273 9147 หรือนําสงเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกสไดที่ e-mail: hr@pdmo.go.th
เพื่อเจาหนาที่ จะไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแขงขันเพิ่มเติมใหทราบ
ในวั นพฤหั สบดี ที่ 27 สิ งหาคม 2563 ณ ป ายประกาศของสํ านั กงานบริ หารหนี้ สาธารณะ และทางเว็ บไซต
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (www.pdmo.go.th) หรือ https://pdmo.thaijobjob.com
8. เอกสารและหลั ก ฐานที่ ต อ งยื่ น ในวั น สอบแข งขั น เพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช
เฉพาะตําแหนง (การสอบขอเขียน)
8.1 ใบสมั ครสอบที่พิมพ จากระบบ โดยติ ดรูปถายหนาตรง ไม สวมหมวกและแวนตาดํ า
ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อผูสมัครในใบสมัครใหครบถวน จํานวน 1 ฉบับ
8.2 สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิ การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2563
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวยื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยใหระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ไดรับการอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครยื่นแทนก็ได
8.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
8.4 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
จํานวน 1 ฉบับ หรือสําเนาผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ที่พิมพจากเว็บไซต
สํานักงาน ก.พ. จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้
(๑) ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) ใชสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบ
ผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
(๒) ตํ าแหน งเศรษฐกรปฏิ บั ติ การ (ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ) ใช สํ าเนาหนั งสื อรั บ รองผล
การสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ทั้งนี้ สําหรับผูที่ใชสําเนาประกาศรายชื่อผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป
ของสํ านั กงาน ก.พ. ที่ พิมพ จากเว็บไซตสํ านั กงาน ก.พ. มาใชเป นหลั กฐานในการสมัครสอบ เมื่ อสอบผานการวัด
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงจะตองนําสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถ
ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. มายื่นตามวันที่สวนราชการกําหนด ทั้งนี้ ตองเปนวันกอนประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
/8.5 หลักฐาน ...

-58.5 หลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ
8.6 สํา เนาหลัก ฐานอื ่น ๆ (ถา มี) เชน ใบสํา คัญ การสมรส ใบเปลี ่ย นชื ่อ - นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลั กฐานทุ กฉบับ ใหผูสมัครเขีย นคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง”
และลงชื่ อ วันที่ และเลขประจําตัวสอบกํากับ ไวดวย
หมายเหตุ สําหรับผูที่สอบแขงขันได เมื่อไดรับการบรรจุเขารับราชการจะตองนําใบรับรองแพทย
ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ไปยื่นดวย
9. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
9.1 การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถ โดยใช วิธีสอบขอเขียน ผูสมั ครสอบต องสอบวิชาเฉพาะ
ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตามที่ไดกําหนดไวในรายละเอียดแนบทาย
ประกาศหมายเลข 2
9.2 การสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมิน บุค คลเพื่อ พิจ ารณาความเหมาะสมกับ ตํา แหนง หนา ที่ จะพิจ ารณาจาก
ประวัติสว นตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ป รากฏของผูเขาสอบและ
จากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจ
ใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณทัศนคติ
จรรยาบรรณของข าราชการพลเรื อน คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ความคิ ด ริเริ่ม สรางสรรค ปฏิ ภ าณไหวพริ บ และ
บุคลิกภาพอื่น เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง
ทั ้ง นี ้ จะทดสอบการสอบแขง ขัน เพื ่อ วัด ความรู ค วามสามารถที ่ใ ชเ ฉพาะตํ า แหนง
กอ น และเมื ่อ สอบผานการสอบแขงขัน เพื ่อ วัด ความรู ค วามสามารถที ่ใชเฉพาะตํ า แหนงแลว จึง จะมีส ิท ธิ
เขาสอบการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง
10. เกณฑการตัดสิน
ผูสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงจะตองไดคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และผูสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงจะตองไดคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
11. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับที่จากผูได
คะแนนรวมของการสอบแขงขัน เพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงและการสอบแขงขันเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนการสอบ
แขงขันเพื่อการวัดความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนการสอบแขงขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีกใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดจะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันประกาศขึ้นบัญชี
แตถามีการสอบแขงขันในชื่อตําแหนงเดียวกันกับครั้งนี้อีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันได
ครั้งนี้ถือเปนอันยกเลิก

/12. การบรรจุ ...

-612. การบรรจุและแตงตั้ง
12.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแต งตั้งตามลํ าดับที่ ในบั ญชีผู สอบแขงขั นได
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด ตามที่ไดระบุในขอ 1
12.2 สํานั กงานบริหารหนี้สาธารณะ “ไมประสงคจะรับโอน” ผูที่เปนขาราชการหรือ
พนักงานทุกประเภทซึ่งผานการสอบแขงขันไดในครั้งนี้
12.3 ผูสอบแขงขันไดในแตละตําแหนง ตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอื่น เวนแตลาออกจากราชการ หรือไมผาน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ในตําแหนงอื่น

13. การคั ด เลื อกบั ญ ชี ผูส อบแข งขั น ได ในตํ าแหน งหนึ่ งไปขึ้ น บั ญ ชี เป น ผู ไดรั บ คั ด เลือ ก

กรณีที่สว นราชการอื่น มีตําแหนง วา งในตํา แหนง ประเภทวิช าการ ระดับ ปฏิบัติก าร
ซึ ่ง ตอ งการบุค คลที ่ม ีว ุฒ ิก ารศึก ษาอยา งเดีย วกัน และมีค วามรู  ความสามารถ ทัก ษะและสมรรถนะ
ที่เ หมือ นหรือ ใกลเคีย งกัน กับ ตําแหนงที ่ไดมีก ารสอบแขงขัน และขึ้น บัญ ชีไว สว นราชการที่มีตําแหนงวา ง
อาจสามารถคัด เลือ กจากบัญ ชีผูส อบแขง ขัน ไดใ นตํา แหนง ที ่ส อบครั้ง นี ้ไ ปขึ้น บัญ ชีเ ปน ผูไ ดรับ คัด เลือ ก
ในตํ า แหนง อื ่น ได การคัด เลือ กบัญ ชีผู ส อบแขง ขัน ไดใ นตํ า แหนง อื ่น นี ้ใ หถ ือ เปน การสอบครั้ง เดีย วกัน
กับการสอบครั้งนี้ โดยผูสอบแขงขันไดมีสิทธิที่จะรับการบรรจุไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
สํา นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะจะดํา เนิน การสอบแขง ขัน ดว ยความโปรง ใส ยุติธ รรมและ
เสมอภาค ดั งนั้ น หากมี ผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือให ทานสอบผานการสอบแขงขั น หรือมี พฤติการณ
ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เอกสารหมายเลข ๑

เอกสารหมายเลข 2
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี)
(แนบทายประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 2563)
1. ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการเศรษฐกิจ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับ มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
1) ศึ กษา รวบรวมข อมู ล วิ เคราะห สถานการณ เศรษฐกิ จเบื้ องต น เพื่ อศึ กษา วิ เคราะห วิ จั ย
หรือเสนอแนะประเด็นสําคัญหรือกิจกรรมตาง ๆ ในดานเศรษฐศาสตร เพื่อประโยชนในการรวมวางแผนกลยุทธ
กําหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ มาตรการ เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวาดวย
การบริหารหนี้สาธารณะ
2) รวมวางแผน กํากับ กูเงิน ค้ําประกันเงินกู และปรับโครงสรางหนี้ของรัฐบาล หนวยงานในกํากับ
ดู แ ลของรั ฐ องคก รปกครองสว นท อ งถิ่ น และรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ ใหการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะเป น ไปอย างมี
ประสิทธิภาพ และเสริมสรางความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3) ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมทางการเงินและแนวทางการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกูใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
4) ศึกษา วิเคราะห ภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมของรัฐบาลเพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ
และแนวทางในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายชําระหนี้รัฐบาล รวมทั้งกํากับดูแลดําเนินการชําระหนี้
ใหถูกตอง ครบถวน ตามเงื่อนไขของแหลงเงินกู และบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณที่อยูภายใตการกํากับดูแล
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุด
5) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของหนวยงาน
6) รวบรวมขอมูลดานการบริหารหนี้สาธารณะ โครงสรางเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร
หรือจัดทําแบบจําลองตาง ๆ ที่เกี่ยวของทางเศรษฐศาสตร เพื่อสนับสนุนและประกอบการวิเคราะหและคาดการณ
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
7) ปฏิ บั ติงานรวมกั บ หรือสนับ สนุน การปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ หรือตามที่
ไดรับมอบหมาย
ดานการวางแผน
วางแผนหรื อรว มวางแผนการทํ างานตามแผนงานหรือโครงการของหน ว ยงานระดั บ สํ านั ก
และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ดานการประสานงาน
1) ประสานการทํางานรวมกัน และใหความเห็น คําแนะนําเบื้องตน ทั้งภายในและภายนอก
ทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2) ชี้แจง ใหรายละเอียด และขอคิดเห็นเบื้องตน เกี่ยวกับขอมูล แกผูรวมงานหรือบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจ และความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

/ดาน ...

-2ดานการบริการ

1) ใหคําแนะนําหรือปรึกษาในเรื่องขอมูล ทางเศรษฐศาสตรเบื้องตน ให แก หน วยงานของรัฐ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
2) เก็ บ ข อ มู ล เบื้ องต น ทํ าสถิติ ปรับ ปรุงหรือจัดทํ าฐานขอมูล หรือระบบสารสนเทศในดาน
เศรษฐศาสตร เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจ
3) ให บ ริ ก ารเชิ งวิ ช าการในระดั บ ที่ ซั บ ซ อ นหรื อ อํ า นวยการในการถ ายทอดฝ ก อบรมหรื อ
ถายทอดความรูแกหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อใหผูสนใจสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
4) จัดทําฐานขอมูลดานเศรษฐศาสตร เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนกับภารกิจของหนวยงาน
และชวยสนับสนุนการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาโทหรือคุ ณวุฒิ อยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดั งตอไปนี้ โดยใชวิธีส อบขอเขียนภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล
2) ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห วางแผน และการบริหารจัดการโครงการเงินกู
๓) ความรูและการวิเคราะหเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณโลกในปจจุบัน
4) ความรูเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ

รัฐบาล

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร นโยบายการเงินการคลัง ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบาย
2) ความรู แ ละการวิ เ คราะห เกี่ ย วกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ และสถานการณ โ ลกในป จ จุ บั น
๓) ความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใชในการปฏิบัติงาน

/2. ตําแหนง ...

-32. ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการเศรษฐกิจ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับ มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการ
1) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถานการณเศรษฐกิจเบื้องตนที่ไมซับซอน เพื่อศึกษา วิเคราะห ประเด็น
สํ า คั ญ หรื อ กิ จ กรรมต า ง ๆ ในด า นเศรษฐศาสตร เพื อ ประโยชน ใ นการร ว มวางแผนกลยุท ธ กํ า หนดนโยบาย
แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ มาตรการเกี่ยวกับการบริหารหนีส้ าธารณะตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
หนี้สาธารณะ
2) ร วมวางแผน กํ ากั บ และดํ าเนิ นการกอหนี้ ค้ํ าประกั น และปรั บโครงสรางหนี้ ของรั ฐบาล
หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการติดตาม เพื่อใหการบริหาร
หนี้สาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3) ศึกษาภาวะตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือทางการเงินตางๆ และสถานะเศรษฐกิจการเงินการคลัง
ของประเทศในภาพรวม เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ รวมทั้ง ความเหมาะสมในการกูเงินที่เอื้อตอ
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้
4) ติดตามและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของหนวยงาน
5) รวบรวมขอมูลดานการบริหารหนี้สาธารณะ โครงสรางเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร
หรื อแบบจํ าลองต าง ๆ ที่ เกี่ ยวข องทางเศรษฐศาสตร เพื่ อสนั บสนุ นและประกอบการวิ เคราะห และคาดการณ
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
6) ปฏิ บั ติ งานร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อง หรื อ ตาม
ที่ไดรับมอบหมาย
ดานการวางแผน
วางแผนหรื อรว มวางแผนการทํ างานตามแผนงานหรือโครงการของหน ว ยงานระดั บ สํ านั ก
และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ดานการประสานงาน
1) ประสานการทํางานรวมกัน และใหความเห็น คําแนะนําเบื้องตน ทั้งภายในและภายนอก
ทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2) ชี้แจง ใหรายละเอียด และขอคิดเห็นเบื้องตน เกี่ยวกับขอมูล แกผูรวมงานหรือบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจ และความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

/ดาน ...
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1) ใหคําแนะนําหรือปรึกษาในเรื่องขอมูล ทางเศรษฐศาสตรเบื้องตน ใหแก หน วยงานของรัฐ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
2) เก็ บ ข อ มู ล เบื้ องต น ทํ าสถิติ ปรับ ปรุงหรือจัดทํ าฐานขอมูล หรือระบบสารสนเทศในดาน
เศรษฐศาสตร เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจ
3) ให บ ริ ก ารเชิ งวิ ช าการในระดั บ ที่ ซั บ ซ อ นหรื อ อํ า นวยการในการถ ายทอดฝ ก อบรมหรื อ
ถายทอดความรูแกหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อใหผูสนใจสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
4) จัดทําฐานขอมูลดานเศรษฐศาสตร เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนกับภารกิจของหนวยงาน
และชวยสนับสนุนการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุ ณวุฒิ อยางอื่ นที่ เทียบได ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดั งตอไปนี้ โดยใชวิธีส อบขอเขียนภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล
2) ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห วางแผน และการบริหารจัดการโครงการเงินกู
3) ความรูและการวิเคราะหเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณโลกในปจจุบัน
4) ความรูเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ

