
ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

ดวยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล 
เขารับราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 17 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการ
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแขงขัน การข้ึนบัญชี
ผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแขงขัน จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ
1.1 ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

   อัตราเงินเดือน 17,500 - 19 ,250 บาท ท้ังนี้  อัตราเงินเดือนเปนไปตาม 
ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง แนวทางการพิจารณาปจจัยเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดแนบทายเอกสารหมายเลข 1 

1.2 ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ท้ังนี้  อัตราเงินเดือนเปนไปตาม 

ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง แนวทางการพิจารณาปจจัยเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดแนบทายเอกสารหมายเลข 1 
 

2. จํานวนอัตราวางครั้งแรก
2.1 ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 5 อัตรา
2.2 ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 5 อัตรา

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายเอกสารหมายเลข 2

4. คุณสมบัติของผูสมัครสอบแขงขัน
4.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่ว ไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 
      ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
   (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
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      ข. ลักษณะตองหาม 
   (1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   (2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 
 (3) เปนผูอยูในระหวางสั ่งพักราชการหรือถูกสั ่งใหออกจากราชการไวกอน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
 (5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 (6) เปนบุคคลลมละลาย 
 (7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) เปนผู เคยถูกลงโทษ ใหออก  ปลดออก หรือ ไลออกจากรัฐ วิส าหกิจ 

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 (9) เป นผ ู เคยถ ูกลงโทษให ออก หรอืปลดออก เพราะกระท ําผ ิดวนิ ัย 

ตามพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
 (10) เปนผูเคยถกูลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินยัตามพระราชบัญญตั ิ

ระเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
 (11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานของรัฐ 

ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม 4.1 ข (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8) 
หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10) 
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี 

 สําหรับผูมีลักษณะตองหามตาม 4.1 ข (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิ
ไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแขงขันไดตอเม่ือพนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุเขารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 
27 กรกฎาคม 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

4.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เปนไปตามท่ีระบุไวในรายละเอียด     
แนบทายประกาศนี ้(เอกสารหมายเลข 2) 

๔.๓ เปนผู ท่ีสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ภายใน 
วันสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้  

(1) ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) ตองเปนผูท่ีสอบผานการวัด
ความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท  

(2) ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ตองเปนผูท่ีสอบผานการวัด
ความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
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5. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
5.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563

ถงึวันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) เปดเว็บไซตของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (www.pdmo.go.th)  คลิกท่ีหัวขอ 

“สมัครสอบแขงขัน” หรือ https://pdmo.thaijobjob.com 
(2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ระบบจะกําหนด 

แบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ 
(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี

เครื่องพิมพในขณะนั้นใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล  
 ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร

สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไข
ขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 

5 .2  นํ าแบบฟอรมการชํ าระเงิน ไปชํ าระเงิน เคาน เตอร  บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 – วันจันทรท่ี 17 สิงหาคม 2563 ภายในเวลาทําการ 
ของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว 

5.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 330 บาท ซ่ึงประกอบดวย 
(1) คาธรรมเนียมสอบ จาํนวน 300 บาท 
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน 30 บาท 

คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
5.4 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว หลังจากปดรับสมัครสอบ สํานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ   
5.5 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว ใหเขาไปตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ 

โดยเปดเว็บไซตของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (www.pdmo.go.th) คลิกท่ีหัวขอ “สมัครสอบแขงขัน” 
คลิกท่ีหัวขอ “ตรวจสอบรายชื่อและพิมพใบสมัคร” ตั้งแตวันจันทรท่ี 24 สิงหาคม 2563 เปนตนไป 

6. เง่ือนไขท่ีผูสมัครควรทราบ
6.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 4.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาภายในวันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2563 ท้ังนี้ 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 

6.2 ผูสมัครสอบจะสมัครสอบไดเพียง 1 ตําแหนง และสมัครแลวไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได 
6.3 การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง 

ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

6.4 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัต ิ
ตามขอ 4 ตามประกาศรับสมัครจริง และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐาน 
ในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือวุฒิการศึกษาไมตรง 
ตามท่ีกําหนดในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบอันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบ 
ตามประกาศรับสมัครของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดังกลาวขางตน จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตนและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
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7. การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบแขงขัน เลขประจําตัวสอบ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ เลขประจําตัวสอบ กําหนดวัน 
เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบใหทราบตั้งแตวันจันทรท่ี 24 สิงหาคม 2563 ณ ปายประกาศ 
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น 4 อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามท่ี 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และเว็บไซตของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (www.pdmo.go.th) 
หรือ https://pdmo.thaijobjob.com 

กรณีไมมีช่ือปรากฏในประกาศรายช่ือผูสมัครสอบแขงขัน ใหติดตอสวนทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และนําสงหลักฐานการชําระเงินพรอมเอกสารตามขอ 8
ภายในวันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการได 2 รูปแบบ คือ  

(1) ติดตอดวยตนเองและยื่นเอกสาร ณ สวนทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม  
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น 4 อาคารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามท่ี 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

(2) ติดตอทางโทรศัพท หมายเลข 0 2265 8050 ตอ 5122 เพ่ือนําสงเอกสารทาง
โทรสารหมายเลข 0 2273 9147 หรือนําสงเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกสไดท่ี e-mail: hr@pdmo.go.th 
เพ่ือเจาหนาท่ีจะไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแขงขันเพ่ิมเติมใหทราบ 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม 2563 ณ ปายประกาศของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และทางเว็บไซต 
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (www.pdmo.go.th) หรือ https://pdmo.thaijobjob.com 

 8. เอกสารและหลักฐานท่ีตองย่ืนในวันสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใช
เฉพาะตําแหนง (การสอบขอเขียน) 

8.1 ใบสมัครสอบท่ีพิมพจากระบบ โดยติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา 
ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อผูสมัครในใบสมัครใหครบถวน จํานวน 1 ฉบับ 

8.2 สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 
ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา 
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2563 

ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวยื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ     
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยใหระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีไดรับการอนุมัติปริญญาบัตร   
ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครยื่นแทนก็ได 

8.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
8.4 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. 

จํานวน 1 ฉบับ หรือสําเนาผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ท่ีพิมพจากเว็บไซต
สํานักงาน ก.พ. จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้ 

 (๑) ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) ใชสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบ
ผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท  

 (๒) ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ใชสําเนาหนังสือรับรองผล 
การสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป  

ท้ังนี้ สําหรับผูท่ีใชสําเนาประกาศรายชื่อผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป
ของสํานักงาน ก.พ. ท่ีพิมพจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ. มาใชเปนหลักฐานในการสมัครสอบ เม่ือสอบผานการวัด
ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงจะตองนําสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถ
ท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. มายื่นตามวันท่ีสวนราชการกําหนด ท้ังนี้ ตองเปนวันกอนประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
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8.5 หลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ 
8.6 สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี ่ยนชื ่อ - นามสกุล 

(ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 
ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” 

และลงชื่อ วันท่ี และเลขประจําตัวสอบกํากับไวดวย 
หมายเหตุ สําหรับผูท่ีสอบแขงขันได เม่ือไดรับการบรรจุเขารับราชการจะตองนําใบรับรองแพทย 

ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม ตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ไปยื่นดวย 

9. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
9.1 การสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

  ทดสอบความรูความสามารถ โดยใชวิธีสอบขอเขียน ผูสมัครสอบตองสอบวิชาเฉพาะ
ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี) ตามท่ีไดกําหนดไวในรายละเอียดแนบทาย
ประกาศหมายเลข 2  

9.2 การสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จะพิจารณาจาก

ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและ
จากการสัมภาษณ ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจ
ใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณทัศนคติ 
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอ่ืน เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง    

ทั ้งนี ้ จะทดสอบการสอบแขงขันเพื ่อวัดความรู ความสามารถที ่ใชเฉพาะตําแหนง 
กอน และเมื่อสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิ 
เขาสอบการสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง 

10. เกณฑการตัดสิน
ผูสอบผานการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงจะตองไดคะแนน

ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ และผูสอบผานการสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงจะตองไดคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ ท้ังนี้ โดยใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 

11. การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับท่ีจากผูได

คะแนนรวมของการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงและการสอบแขงขันเพ่ือวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนการสอบ 
แขงขันเพ่ือการวัดความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนการสอบแขงขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีกใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดจะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันประกาศข้ึนบัญชี 
แตถามีการสอบแขงขันในชื่อตําแหนงเดียวกันกับครั้งนี้อีกและไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันได
ครั้งนี้ถือเปนอันยกเลิก 
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12. การบรรจุและแตงตั้ง
12.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได

โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือตามท่ี ก.พ. จะกําหนด ตามท่ีไดระบุในขอ 1 
12.2 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ “ไมประสงคจะรับโอน” ผูท่ีเปนขาราชการหรือ

พนักงานทุกประเภทซ่ึงผานการสอบแขงขันไดในครั้งนี้ 
12.3 ผูสอบแขงขันไดในแตละตําแหนง ตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุ

และแตงตั้งเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอ่ืน เวนแตลาออกจากราชการ หรือไมผาน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

13. การคัดเลือกบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูไดรับคัดเลือก
ในตําแหนงอ่ืน 

 กรณีที่สวนราชการอื่นมีตําแหนงวางในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ซึ ่งตองการบุคคลที่มีว ุฒิการศึกษาอยางเดียวกัน และมีความรู  ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
ที่เหมือนหรือใกลเคียงกันกับตําแหนงที่ไดมีการสอบแขงขันและขึ้นบัญชีไว สวนราชการที่มีตําแหนงวาง 
อาจสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู สอบแขงขันไดในตําแหนงที่สอบครั้งนี ้ไปขึ้นบัญชีเปนผู ไดรับคัดเลือก 
ในตําแหนงอื ่นได การคัดเลือกบัญชีผู สอบแขงขันไดในตําแหนงอื ่นนี ้ใหถือเปนการสอบครั ้งเดียวกัน 
กับการสอบครั้งนี้ โดยผูสอบแขงขันไดมีสิทธิท่ีจะรับการบรรจุไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรมและ
เสมอภาค ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานสอบผานการสอบแขงขัน หรือมีพฤติการณ 
ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบดวย 

ประกาศ ณ วันท่ี     กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

(นางแพตริเซีย  มงคลวนิช) 
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี)  

(แนบทายประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ลงวันท่ี        กรกฎาคม 2563) 

1. ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานวิชาการเศรษฐกิจ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังนี้ 

ดานการปฏิบัติการ 
1) ศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจเบื้องตน เพ่ือศึกษา วิเคราะห วิจัย

หรือเสนอแนะประเด็นสําคัญหรือกิจกรรมตาง ๆ ในดานเศรษฐศาสตร เพ่ือประโยชนในการรวมวางแผนกลยุทธ 
กําหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ มาตรการ เก่ียวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวาดวย 
การบริหารหนี้สาธารณะ 

2) รวมวางแผน กํากับ กูเงิน คํ้าประกันเงินกู และปรับโครงสรางหนี้ของรัฐบาล หนวยงานในกํากับ
ดูแลของรัฐ องคกรปกครองส วนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให การบริหารหนี้สาธารณะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเสริมสรางความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3) ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมทางการเงินและแนวทางการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
รวมท้ังการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกูใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

4) ศึกษา วิเคราะห ภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมของรัฐบาลเพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ
และแนวทางในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายชําระหนี้รัฐบาล รวมท้ังกํากับดูแลดําเนินการชําระหนี ้
ใหถูกตอง ครบถวน ตามเง่ือนไขของแหลงเงินกู และบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุด  

5) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการของหนวยงาน
6) รวบรวมขอมูลดานการบริหารหนี้สาธารณะ โครงสรางเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร 

หรือจัดทําแบบจําลองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของทางเศรษฐศาสตร เพ่ือสนับสนุนและประกอบการวิเคราะหและคาดการณ
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

ดานการวางแผน 
วางแผนหรือรวมวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานัก 

และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ดานการประสานงาน 
1) ประสานการทํางานรวมกัน และใหความเห็นคําแนะนําเบื้องตนท้ังภายในและภายนอก

ทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

2) ชี้แจง ใหรายละเอียด และขอคิดเห็นเบื้องตน เก่ียวกับขอมูล แกผูรวมงานหรือบุคคลหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจ และความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/ดาน ... 

เอกสารหมายเลข 2

๑๕



- 2 - 

ดานการบริการ 
1) ใหคําแนะนําหรือปรึกษาในเรื่องขอมูลทางเศรษฐศาสตรเบื้องตนใหแกหนวยงานของรัฐ

เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2) เก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศในดาน

เศรษฐศาสตร เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย

แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจ 

3) ใหบริการเชิงวิชาการในระดับท่ีซับซอนหรืออํานวยการในการถายทอดฝกอบรมหรือ

ถายทอดความรูแกหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไปเพ่ือใหผูสนใจสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

4) จัดทําฐานขอมูลดานเศรษฐศาสตร เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนกับภารกิจของหนวยงาน

และชวยสนับสนุนการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีสอบขอเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1) ความรูเก่ียวกับเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล
2) ความรูเก่ียวกับการวิเคราะห วางแผน และการบริหารจัดการโครงการเงินกู
๓)  ความรูและการวิเคราะหเก่ียวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณโลกในปจจุบัน 
4) ความรูเก่ียวกับการบริหารหนี้สาธารณะ

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1) ความรูเก่ียวกับเศรษฐศาสตร นโยบายการเงินการคลัง ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบาย

รัฐบาล 
2) ความรูและการวิเคราะหเก่ียวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณโลกในปจจุบัน
๓) ความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

/2. ตําแหนง ... 
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2. ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานวิชาการเศรษฐกิจ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังนี้ 

ดานการปฏิบัติการ 
1) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถานการณเศรษฐกิจเบื้องตนท่ีไมซับซอน เพ่ือศึกษา วิเคราะห ประเด็น

สําคัญหรือกิจกรรมตาง ๆ ในดานเศรษฐศาสตร เพือประโยชนในการรวมวางแผนกลยุทธ กําหนดนโยบาย 
แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ มาตรการเก่ียวกับการบรหิารหนีส้าธารณะตามกฎหมายวาดวยการบรหิาร

2) รวมวางแผน กํากับ และดําเนินการกอหนี้  คํ้าประกัน และปรับโครงสรางหนี้ของรัฐบาล
หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงรวมท้ังการติดตาม เพ่ือใหการบริหาร
หนี้สาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3) ศึกษาภาวะตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือทางการเงินตางๆ และสถานะเศรษฐกิจการเงินการคลัง
ของประเทศในภาพรวม เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ รวมท้ัง ความเหมาะสมในการกูเงินท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาตลาดตราสารหนี ้ 

4) ติดตามและจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการของหนวยงาน
5) รวบรวมขอมูลดานการบริหารหนี้สาธารณะ โครงสรางเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร 

หรือแบบจําลองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของทางเศรษฐศาสตร เพ่ือสนับสนุนและประกอบการวิเคราะหและคาดการณ
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตาม
ท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานการวางแผน 
วางแผนหรือรวมวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานัก 

และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ดานการประสานงาน 
1) ประสานการทํางานรวมกัน และใหความเห็นคําแนะนําเบื้องตนท้ังภายในและภายนอก

ทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

2) ชี้แจง ใหรายละเอียด และขอคิดเห็นเบื้องตน เก่ียวกับขอมูล แกผูรวมงานหรือบุคคลหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจ และความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/ดาน ... 

หนี้สาธารณะ

Administrator
Line
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ดานการบริการ 
1) ใหคําแนะนําหรือปรึกษาในเรื่องขอมูลทางเศรษฐศาสตรเบื้องตนใหแกหนวยงานของรัฐ

เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2) เก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศในดาน

เศรษฐศาสตร เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 

แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจ 

3) ใหบริการเชิงวิชาการในระดับท่ีซับซอนหรืออํานวยการในการถายทอดฝกอบรมหรือ

ถายทอดความรูแกหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไปเพ่ือใหผูสนใจสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

4) จัดทําฐานขอมูลดานเศรษฐศาสตร เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนกับภารกิจของหนวยงาน

และชวยสนับสนุนการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีสอบขอเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1) ความรูเก่ียวกับเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล
2) ความรูเก่ียวกับการวิเคราะห วางแผน และการบริหารจัดการโครงการเงินกู
3) ความรูและการวิเคราะหเก่ียวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณโลกในปจจุบัน
4) ความรูเก่ียวกับการบริหารหนี้สาธารณะ
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