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ประกาศสาํนักงาน ก.พ. 
 

เรื�อง  รบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการในส่วนราชการต่างๆ                
ประจาํปี พ.ศ. 2552 

 

------------------ 

  ดว้ย ก.พ. จะดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการในส่วนราชการต่าง ๆ 
ฉะนั $น อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551  และ
หนังสอืสาํนักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/ว 15  ลงวนัที� 11 ธนัวาคม 2551  เรื�อง หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และ
เงื�อนไขการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการ จึงประกาศรบัสมคัรสอบแข่งขนัดงัรายละเอียด
ต่อไปนี$ 

 1.  ตาํแหน่งที�จะบรรจแุละแต่งตั *ง เงินเดือนที�จะได้รบั 

  1.1  ตาํแหน่งที�จะบรรจุและแต่งตั $ง 

   1.1.1  ตาํแหน่งนิตกิรปฏบิตักิาร                                

1.1.2 ตาํแหน่งเศรษฐกรปฏบิตักิาร                            

   1.1.3 ตาํแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร   

   1.1.4 ตาํแหน่งนกัวชิาการเงนิและบญัชปีฏบิตักิาร         

   1.1.5 ตาํแหน่งนกัวชิาการคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิาร         

  1.2 อตัราเงนิเดอืน 

   อตัราเงนิเดอืน 7,940 บาท หรอืตามที� ก.พ.กําหนด 

                  2. ลกัษณะงานที�ปฏิบติั                                                                            

  ลกัษณะงานที�ปฏบิตัขิองแต่ละตาํแหน่ง ตามที�ระบุไวใ้นรายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี$ 
(เอกสารหมายเลข 1) 
 

 3.  คณุสมบติัของผู้มีสิทธิสมคัรสอบ 
  3.1  ผูส้มคัรสอบตอ้งมคุีณสมบตัทิ ั �วไปและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 36         
แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ดงัต่อไปนี$ 
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   ก.  คณุสมบตัทิ ั �วไป 
    (1)  มสีญัชาตไิทย 
    (2)  มอีายไุม่ตํ�ากวา่สบิแปดปี 
    (3) เป็นผูเ้ลื�อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขดว้ยความบรสุิทธิ Fใจ 
 

   ข.  ลกัษณะตอ้งหา้ม 
    (1)  เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมอืง    
    (2)  เป็นคนไรค้วามสามารถ  คนเสมอืนไรค้วามสามารถ  คนวกิลจรติหรอื
จติฟ ั �นเฟือน  ไมส่มประกอบ  หรอืเป็นโรคตามที�กาํหนดในกฎ ก.พ. 
    (3)   เป็นผูอ้ยู่ในระหวา่งถูกสั �งพกัราชการหรอืถูกสั �งใหอ้อกจากราชการไว้
ก่อนตามพระราชบญัญตันีิ$หรอืตามกฎหมายอื�น 
    (4)  เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัดจีนเป็นที�รงัเกยีจของสงัคม 
    (5)   เป็นกรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งที�รบัผดิชอบในการบรหิารพรรค
การเมอืง หรอืเจา้หน้าที�ในพรรคการเมอืง 
    (6)   เป็นบุคคลลม้ละลาย 
    (7)   เป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถงึที�สุดใหจ้ําคุกเพราะ
กระทําความผดิทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที�ไดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
    (8)   เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรอืไล่ออกจากรฐัวสิาหกจิ 
หรอืหน่วยงานอื�นของรฐั 
    (9)    เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  หรอืปลดออก  เพราะกระทําผดิวนิัยตาม
พระราชบญัญตันีิ$ หรอืตามกฎหมายอื�น 
    (10)   เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผดิวนิัยตามพระราชบญัญตันีิ$ 
หรอืตามกฎหมายอื�น 
    (11) เป็นผูเ้คยกระทาํการทุจรติในการสอบเขา้รบัราชการ หรอืเขา้
ปฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั 
 

    ผูท้ี�จะเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการพลเรอืนซึ�งมลีกัษณะต้องห้ามตาม ข. (4) 
(6) (7) (8) (9) (10) หรอื (11)  ก.พ. อาจพจิารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้แต่ถ้าเป็นกรณีมลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตาม (8) หรอื (9) ผูน้ั $นตอ้งออกจากงานหรอืออกจากราชการไปเกนิสองปีแลว้ และในกรณีมลีกัษณะ 
ตอ้งหา้มตาม (10) ผูน้ั $นต้องออกจากงานหรอืออกจากราชการไปเกนิสามปีแลว้ และต้องมใิช่เป็นกรณีออก
จากงานหรอืออกจากราชการเพราะทุจรติต่อหน้าที� 
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    สําหรบัพระภิกษุหรอืสามเณรทางราชการไม่รบัสมคัรสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการ ทั $งนี$  ตามหนังสอืกรมสารบรรณคณะรฐัมนตรฝี่ายบรหิาร             
ที� นว 89/2501 ลงวนัที� 27 มถุินายน 2501 และตามความในขอ้ 5 ของคําสั �งมหาเถรสมาคม ลงวนัที� 17 
มนีาคม 2538 

  3.2 ผูส้มคัรสอบตอ้งมคุีณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งตามที�ระบุไวใ้นรายละเอยีด   
แนบทา้ยประกาศนี$ (เอกสารหมายเลข 1) 
 

 4. การรบัสมคัรสอบ 

  4.1  ผู้ประสงค์จะสมคัรสอบ สมคัรไดท้างอินเทอร์เน็ต ตั *งแต่วนัที� 4 – 24 มีนาคม 
2552 ตลอด 24 ชั �วโมง ไมเ่วน้วนัหยุดราชการตามขั $นตอนดงันี$ 
   (1)   เปิดเวบ็ไซต ์ http://job2.ocsc.go.th หวัข้อ “รบัสมคัรสอบ” 
   (2) กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งและครบถว้น ปฏบิตัติามขั $นตอนที�กาํหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอรม์การชาํระเงนิผา่นเคาน์เตอร ์บมจ. ธนาคารกรงุไทย ใหโ้ดยอตัโนมตั ิ  
   (3) พมิพแ์บบฟอรม์การชาํระเงนิลงในกระดาษขนาด  A4 จาํนวน 1 แผน่ หรอื 
หากไมม่เีครื�องพมิพใ์นขณะนั $น ใหบ้นัทกึขอ้มลูเกบ็ไวใ้นรปูแบบ File ลงในสื�อบนัทกึขอ้มลู เชน่ Diskette เป็นตน้ 
   ในกรณีไม่สามารถพมิพแ์บบฟอรม์การชาํระเงนิหรอืบนัทกึขอ้มลูได ้ผูส้มคัรสามารถ
เขา้ไปพมิพแ์บบฟอรม์การชาํระเงนิ หรอืบนัทกึขอ้มูลลงในสื�อบนัทกึขอ้มูลใหม่ไดอ้กี แต่จะไม่สามารถ
แกไ้ขขอ้มลูในการกรอกใบสมคัรในครั $งแรกที�สมบูรณ์แลว้ได ้
  4.2 นํ าแบบฟอร์มกา รชํ า ร ะ เ งิน ไปชํ า ระ เ งิน เ ฉ พ า ะที� เ ค า น์ เ ต อ ร์  บจม . 
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั �วประเทศ ตั *งแต่วนัที� 4 – 25 มีนาคม 2552  ภายในเวลาทาํการของธนาคาร 
การรบัสมคัรสอบจะมีผลสมบรูณ์ เมื�อชาํระค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบเรียบร้อยแล้ว 
  4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ จาํนวน 230 บาท ซึ�งประกอบดว้ย 
   (1)  คา่ธรรมเนียมสอบ จาํนวน 200 บาท 
   (2)  คา่ธรรมเนียมธนาคารรวมคา่บรกิารทางอนิเทอรเ์น็ต จาํนวน 30 บาท 
   ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั *งสิ*น 
 4.4 ผู้สมคัรที�ชาํระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  จะได้รบัเลขประจาํตวัสอบ โดยจะ
กาํหนดเลขประจาํตวัสอบ ตามลาํดบัของการชาํระค่าธรรมเนียมสอบ  
                                     4.5   ผูท้ี�มคีวามบกพร่อง (ตามกฎกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที� 2 (พ.ศ.2537)) 
ทางการมองเหน็ ทางการไดย้นิหรอืการสื�อความหมาย ทางร่างกายหรอืการเคลื�อนไหว สาํนกังาน ก.พ.    
จะพยายามจดัหาสิ�งอํานวยความสะดวกใหใ้นวนัสอบ ตามที�แจง้ไวใ้นใบสมคัร 
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  5.  เงื�อนไขการสมคัรสอบ 
                          5.1 ผู้สมคัรสอบสมคัรได้เพียงครั *งเดียวเท่านั*น 
                              5.2   ผู้สมคัรเลือกสมคัรสอบได้เพียง 1 ตาํแหน่ง เมื�อเลือกแล้วจะเปลี�ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้      

  5.3 ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูม้วีฒุกิารศกึษาตรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง
ของผู้มีสทิธิสมคัรสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รบัการอนุมตัิจากผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
ภายในวนัปิดรบัสมคัรสอบ คือ วนัที� 24 มีนาคม 2552 ทั $งนี$ การสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรขั $นปรญิญา
ของสถานศกึษาใด จะถอืตามกฎหมาย กฎหรอืระเบยีบเกี�ยวกบัการสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรขั $นปรญิญา
ของสถานศกึษานั $นเป็นเกณฑ ์
  5.4 การสมคัรสอบตามขั $นตอนขา้งต้น ถือว่าผู้สมคัรเป็นผู้ลงลายมือชื�อ และรบัรอง   
ความถูกต้องของขอ้มูลดงักล่าว ตามพระราชบญัญตัิว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดงันั $น 
หากผูส้มคัรจงใจกรอกขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ อาจมคีวามผดิฐานแจ้งความเทจ็ต่อเจา้พนักงาน ตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา 137 
  5.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้ม ี       
คุณสมบตัิตรงตามประกาศรบัสมคัรสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ    
เป็นจรงิ ในกรณีที�มคีวามผดิพลาดอนัเกดิจากผูส้มคัร หรอืตรวจพบวา่เอกสารหลกัฐานคุณวฒุ ิซึ�งผูส้มคัรสอบ 
นํามายื�นไม่ตรงหรอืไมเ่ป็นไปตามประกาศรบัสมคัรสอบ สาํนักงาน ก.พ. จะถอืวา่ผูส้มคัรสอบเป็นผูข้าดคุณสมบตัิ
ในการสมคัรสอบครั $งนี$มาตั $งแต่ตน้ และจะไมค่นืคา่ธรรมเนียมในการสมคัรสอบ 
  

 6. การประกาศรายชื�อผู้สมคัรสอบ วนั เวลา สถานที�สอบ และระเบียบเกี�ยวกบัการสอบ 

  สาํนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื�อผูส้มคัรสอบ วนั เวลา สถานที�สอบ และระเบยีบ
เกี�ยวกบัการสอบในวนัที� 8 เมษายน 2552  ทางเวบ็ไซต ์ http://job2.ocsc.go.th   หวัข้อ “การประกาศ
รายชื�อผู้สมคัรสอบ  วนั  เวลา  สถานที�สอบ และระเบยีบเกี�ยวกบัการสอบ” 
 

 7. หลกัสูตรและวิธีการสอบ 

  หลกัสตูรและวธิกีารสอบแขง่ขนั ม ี2 ภาค ดงันี$  

  7.1  ภาคความรูค้วามสามารถที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 
        ผูส้มคัรสอบในตําแหน่งใดต้องสอบวชิาเฉพาะตําแหน่งนั $นตามที�ไดก้ําหนดไวใ้น
รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี$  (เอกสารหมายเลข 1) 
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                         7.2  ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (ภาค ค.)  (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
                      เป็นการประเมนิบุคคลเพื�อพจิารณาความเหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าที�จากประวตัิ
ส่วนตัว  ประวตัิการศึกษา  ประวตัิการทํางาน  จากการสงัเกตพฤติกรรมที�ปรากฏของผู้เข้าสอบและ         
จากการสมัภาษณ์  ทั $งนี$ อาจใชว้ธิกีารอื�นใดเพิ�มเตมิเพื�อพจิารณาความเหมาะสมในดา้นต่างๆ เช่น ความรูท้ี�
อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที�  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสยั  
อารมณ์  ทศันคต ิ จรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรอืน  คุณธรรม  จรยิธรรม  การปรบัตวัเขา้กบัผูร้่วมงาน 
รวมทั $งสงัคม และสิ�งแวดล้อม ความคดิริเริ�มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื�น เป็นต้น     
และรวมถงึสมรรถนะหลกั สมรรถนะที�จาํเป็นของตําแหน่ง  
   ทั *งนี*   จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และ
เมื�อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความ
เหมาะสมกบัตาํแหน่ง 
 

 8. หลกัฐานที�ต้องยื�นในวนัสอบภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 
                         8.1 ใบสมัครที�พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และ     
ไมส่วมแวน่ตาดาํ ถ่ายไมเ่กนิ 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ$ว ลงลายมอืชื�อในใบสมคัรใหค้รบถว้น  
    8.2  สําเนาปรญิญาบตัรหรอืสําเนาหนังสอืรบัรองฉบบัสภามหาวทิยาลยัอนุมตัิ และ
สาํเนาระเบยีนแสดงผลการศกึษา (Transcript of Records) ที�แสดงว่าเป็นผูม้คีุณวุฒกิารศกึษาตรงตาม
ประกาศรบัสมคัร โดยตอ้งสาํเรจ็การศกึษาและไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อีาํนาจอนุมตัภิายในวนัปิดรบัสมคัรจาํนวน
อยา่งละ 2 ฉบบั 
   ทั $งนี$   ผู้ที�จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั $นปริญญาของ 
สถานศึกษาใดนั $นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที�เกี�ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       
ของสถานศกึษานั $น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเรจ็การศกึษาภายในวนัปิดรบัสมคัรคอืวนัที� 24 มนีาคม 
2552        
  8.3  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 
  8.4 สําเนาหลกัฐานอื�นๆ  เช่น  ใบสําคญัการสมรส (เฉพาะผู้สมคัรสอบเพศหญิง)       
ใบเปลี�ยนชื�อ นามสกุล (ในกรณี ชื�อ-นามสกุล ในหลกัฐานการสมคัรไม่ตรงกนั) เป็นตน้ จาํนวน 1 ฉบบั 
  8.5 สาํเนาหนังสอืรบัรองผลการสอบภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) ของ 
ก.พ. ระดบัปรญิญาตร ี จาํนวน 1 ฉบบั 
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      8.6  ใบรบัรองแพทยซ์ึ�งออกใหไ้ม่เกนิ 1 เดอืน และแสดงวา่ไม่เป็นโรคตอ้งหา้มตามกฎ 
ก.พ. ฉบบัที� 3 พ.ศ. 2535  ซึ�งไดแ้ก่ 
  -  โรคเรื$อนในระยะตดิต่อ หรอืในระยะที�ปรากฏอาการเป็นที�รงัเกยีจแก่สงัคม 
  -  วณัโรคในระยะอนัตราย 
   -  โรคเทา้ชา้งในระยะที�ปรากฏอาการเป็นที�รงัเกยีจแก่สงัคม 
                                -  โรคตดิยาเสพตดิ 
                                -  โรคพษิสรุาเรื$อรงั  
 

      สาํเนาเอกสารทุกฉบบัใหผู้ส้มคัรเขยีนคาํรบัรองวา่  “สาํเนาถกูตอ้ง”  ลงชื�อ  วนัที�  และ
ระบุเลขประจาํตวัสอบกํากบัไวม้มุบนดา้นขวาทุกหน้าของสาํเนาเอกสาร  
 

  9. เกณฑก์ารตดัสิน 
  ผู้ที�จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขนัได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค       
ไมต่ํ�ากวา่รอ้ยละ 60 
 

                        10.  การขึ*นบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ 
  การขึ$นบญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ใหเ้รยีงลาํดบัที�จากผูไ้ดค้ะแนนรวมสงูสดุลงมาตามลาํดบั 
ในกรณีที�มผีูส้อบไดค้ะแนนรวมเท่ากนั ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ยู่
ในลําดบัที�สูงกว่า ถา้ไดภ้าคความเหมาะสมกบัตําแหน่งเท่ากนั ใหผู้้ที�ไดร้บัเลขประจําตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยู่
ในลาํดบัที�สงูกวา่  

                         การขึ$นบญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ จะขึ$นบญัชไีวเ้ป็นเวลาไม่เกนิ 2 ปี นับตั $งแต่วนัขึ$นบญัช ี
แต่ถ้ามกีารสอบแข่งขนัอย่างเดยีวกนันี$อกี และไดข้ึ$นบญัชผีูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่แล้ว บญัชผีู้สอบแข่งขนัได้
คร ั $งนี$เป็นอนัยกเลกิ 
 

 11. การบรรจแุละแต่งตั *ง 
  ผู้สอบแข่งขนัได้ในตําแหน่งใดจะได้รบัการบรรจุและแต่งตั $งตามลําดบัที�ในบัญชีผู้สอบ   
แข่งขนัได ้โดยไดร้บัเงนิเดอืนตามคุณวุฒทิี�กําหนดเป็นคุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่งนั $น ตามที�ระบุไว้ใน      
ขอ้ 1.2 สาํหรบัผูส้อบแขง่ขนัไดท้ี�เป็นขา้ราชการหรอืพนกังานทุกประเภท ซึ�งมคีวามประสงคจ์ะโอนโดยผลการ
สอบแขง่ขนั สว่นราชการที�จะบรรจุและแต่งตั $งมสีทิธทิี�จะไม่รบัโอนกไ็ด ้
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  12.  การนํารายชื�อผู้สอบแข่งขนัได้ในตาํแหน่งหนึ�งไปขึ*นบญัชีเป็นผู้สอบแข่งขนัได้
ในตาํแหน่งอื�น 
  กรณีที�ส่วนราชการอื�นมตํีาแหน่งว่างในตําแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัปฏบิตักิาร ซึ�ง
ตอ้งการบุคคลที�มวีุฒกิารศกึษาอย่างเดยีวกนั และมคีวามรู ้ ความสามารถ  ทกัษะและสมรรถนะที�เหมอืน
หรอืใกลเ้คยีงกนักบัตําแหน่งที�ไดม้กีารสอบแข่งขนัและขึ$นบญัชไีว ้ส่วนราชการที�มตีําแหน่งว่างสามารถนํา
รายชื�อผู้สอบแข่งขนัได้ในตําแหน่งที�สอบครั $งนี$ไปขึ$นบญัชเีป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตําแหน่งอื�นได ้ การนํา
รายชื�อไปขึ$นบญัชเีป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตําแหน่งอื�นนี$  ใหถ้อืวา่เป็นการสอบครั $งเดยีวกนักบัการสอบครั $งนี$ 
โดยผูส้อบแขง่ขนัไดม้สีทิธทิี�จะรบัการบรรจุไดเ้พยีงครั $งเดยีวเทา่นั $น 
    
 
      
 

                       (ลงชื�อ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที�   25  กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 
 

นนทกิร  กาญจนะจติรา 
 

(นายนนทกิร  กาญจนะจติรา) 
รองเลขาธกิาร ก.พ. 

ปฏบิตัริาชการแทนเลขาธกิาร ก.พ. 
 

สาํเนาถูกตอ้ง 

 
(นายสมชาย  การด)ี 
นกัทรพัยากรบุคคลชาํนาญการพเิศษ 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 

 
รายละเอียดเกี�ยวกบัการสอบแข่งขนัฯ ประจาํปี พ.ศ. 2552 

50 
หน่วยที�  1 ตาํแหน่งนิติกรปฏิบติัการ 

 

ลกัษณะงานที�ปฏิบติั 
 ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ที�ตอ้งใชค้วามรู ้ ความสามารถทางวชิาการในการ     
ทาํงาน ปฏบิตังิานเกี�ยวกบังานนิตกิาร ภายใตก้ารกาํกบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอื�นตามที�ไดร้บั
มอบหมาย โดยมลีกัษณะงานที�ปฏบิตัใินดา้นต่าง ๆ ดงันี$  
 

 1.  ด้านการปฏิบติัการ 
                         (1)  เสนอความเหน็แก่ผูบ้งัคบับญัชาในการตอบขอ้หารอื หรอืวนิิจฉยัปญัหากฎหมาย 
เกี�ยวกบัระเบยีบของทางราชการที�มผีลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน  เพื�อเป็นข้อมูลสนับสนุน
การพจิารณาของผูบ้งัคบับญัชา  
  (2)   ศกึษา วเิคราะห์ และวจิยัเพื�อปรบัปรุงกฎหมาย และระเบยีบเกี�ยวกบัหน่วยงานที�
รบัผิดชอบ  เพื�อให้ทนักบัสถานการณ์  และอํานวยความสะดวกในการทํางาน  โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทกุฝา่ย  
  (3) ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นใน         
การดําเนินการเรื�องใด ๆ ที�เกี�ยวกบัวนิัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพทิกัษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการ
ดาํเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารราชการ และการดาํเนินคดขีองหน่วยงาน  
  (4)  ปฏิบตัิงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื�อจดัประชุม
เสนอความเหน็ จดัทําระเบยีบ วาระ และรายงานการประชุม  

 

 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที�รบัผดิชอบ  ร่วมดาํเนินการวางแผนการทาํงานของหน่วยงานหรอื
โครงการ เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธิ Fที�กาํหนด  

 

 3. ด้านการประสานงาน 
  (1)    ประสานการทํางานร่ วมกนัทั $งภายในและภายนอกทมีงานหรอืหน่วยงาน เพื�อให ้
เกดิความร่วมมอืและผลสมัฤทธิ Fตามที�กาํหนดไว ้ 
  (2)   ชี$แจงและใหร้ายละเอยีดเกี�ยวกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคลหรอืหน่วยงาน  
ที�เกี�ยวขอ้ง  เพื�อสรา้งความเขา้ใจหรอืความร่วมมอืในการดาํเนินงานตามที�ไดร้บัมอบหมาย  
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 4. ด้านการบริการ 
  ใหค้าํปรกึษาแนะนําดา้นกฎหมายแก่บุคคลหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสรา้งความ 
เขา้ใจ ในขอ้กฎหมายที�เป็นปญัหา  และใหค้วามรูถ้งึขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งเป็นประโยชน์กบัการดาํเนินงาน
ของบุคคลหรอืหน่วยงานดงักล่าว  

 

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
  ไดร้บัปรญิญาตร ีหรอืคุณวฒุอิย่างอื�นที�เทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิานิตศิาสตร ์
และเป็นผูส้อบผ่านภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป(ภาค ก.) ระดบัปรญิญาตร ีของ ก.พ. 
  

หลกัสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
  

  ทดสอบความรูค้วามสามารถดงัต่อไปนี$  โดยวธิสีอบขอ้เขยีน (คะแนนเตม็  200 คะแนน) 
 

                 1.  กฎหมายสารบญัญตัแิละกฎหมายวธิสีบญัญตั ิ
                 2.  ความรูเ้กี�ยวกบักฎหมายต่าง ๆ ดงันี$ 
  2.1  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550                                   

 2.2  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ    
 2.3  พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551      

  2.4  พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ีพ.ศ. 2546 
  2.5  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  2.6  พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
   
 

---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยที�  2 ตาํแหน่งเศรษฐกรปฏิบติัการ 

 
ลกัษณะงานที�ปฏิบติั 
  ปฏิบตัิงานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัต้น ที�ต้องใช้ความรู ้ความสามารถทางวชิาการใน
การทํางาน  ปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัวชิาการเศรษฐกิจ  ภายใต้การกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบตัิงานอื�น
ตามที�ไดร้บัมอบหมาย โดยมลีกัษณะงานที�ปฏบิตัใินดา้นต่าง ๆ ดงันี$  

 

 1.   ด้านการปฏิบติัการ  
  (1)  รวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื$องต้นที�ไม่ซับซ้อน ทั $ง
เศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค (ด้านการคลงั การค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทรพัยากรธรรมชาต ิ
เศรษฐกจิที�ดนิ พลงังาน ฯลฯ) เพื�อศกึษา วเิคราะห์ วจิยั หรอืเสนอแนะประเดน็สาํคญัหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ที�
เกี�ยวกบัดา้นเศรษฐศาสตร์   ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ กําหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง 
หลกัเกณฑ ์มาตรการหรอืดชันีทางเศรษฐศาสตรข์องผูบ้งัคบับญัชา  
  (2)  ตดิตามผลการศกึษา  วเิคราะห ์ วจิยั  ในดา้นใดดา้นหนึ�งของการดาํเนินนโยบาย  
มาตรการหรอืกจิกรรมดา้นเศรษฐกจิ (การคลงั การพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทรพัยากรธรรมชาต ิ
หรอืพลงังาน)  หรอืการบรหิารหนี$สาธารณะของภาครฐั  เพื�อจดัทาํรายงานความกา้วหน้าและสนับสนุนการ
เสนอแนวทางหรอืวางแผนแนวทางแกไ้ขหรอืปรบัปรุงปญัหาอุปสรรคที�เกดิขึ$น  
      (3)  สรปุรายงานเกี�ยวกบัการปฏบิตังิานหรอืการรวบรวมขอ้มลูดา้นการจดัทาํดชันีวฏัจกัร  
เศรษฐกจิ  โครงสรา้งเศรษฐกจิ   เครื�องชี$วดัทางเศรษฐศาสตร ์ หรอืแบบจาํลองต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัทาง 
เศรษฐศาสตร์เพื�อสนับสนุนและประกอบการวเิคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงของ
นโยบายดา้นเศรษฐกจิต่าง ๆ (การคลงั การพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรอืพลงังาน) ของรฐับาล 
ต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศของผูบ้งัคบับญัชา 
 

 2.  ด้านการวางแผน   
     วางแผนการทํางานที�รบัผดิชอบรว่มดาํเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรอื
โครงการ เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธิ Fที�กาํหนด  
 

  3.   ด้านการประสานงาน   
      (1) ประสานการทํางานรว่มกนัทั $งภายในและภายนอกทมีงานหรอืหน่วยงาน เพื�อให้
เกดิความร่วมมอืและผลสมัฤทธิ Fตามที�กาํหนดไว ้ 
    (2)   ชี$แจงและใหร้ายละเอยีดเกี�ยวกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคลหรอืหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง  เพื�อสรา้งความเขา้ใจหรอืความร่วมมอืในการดาํเนินงานตามที�ไดร้บัมอบหมาย  
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 4.   ด้านการบริการ   
      (1)  ใหค้าํแนะนําหรอืปรกึษาในเรื�องขอ้มลูต่างๆ  ทางเศรษฐศาสตรใ์นระดบัเบื$องตน้ 
ใหแ้ก่หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรอืประชาชนทั �วไปเพื�อใหผู้ท้ ี�สนใจสามารถนําขอ้มลูเหล่านี$ไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด  
      (2)  จดัเกบ็ขอ้มลูเบื$องตน้ ทาํสถติ ิ ปรบัปรุงหรอืจดัทาํฐานขอ้มลูหรอืระบบสารสนเทศ 
ในดา้นเศรษฐศาสตร ์ เพื�อใหส้อดคลอ้งและสนับสนุนภารกจิของกรมและประกอบการพจิารณากาํหนดนโยบาย 
แผนงาน หลกัเกณฑ ์มาตรการหรอืดชันีทางเศรษฐกจิดา้นต่าง ๆ 
 
 

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
  ไดร้บัปรญิญาตร ีหรอืคณุวฒุอิย่างอื�นที�เทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร ์และเป็นผูส้อบผ่านภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป(ภาค ก.) ระดบัปรญิญาตร ีของ ก.พ. 
  
 

หลกัสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
 

       ทดสอบความรูค้วามสามารถดงัต่อไปนี$  โดยวธิสีอบขอ้เขยีน (คะแนนเตม็  200 คะแนน) 
 

                 1.  ทฤษฎเีศรษฐศาสตรพ์ื$นฐาน  (เศรษฐศาสตรจุ์ลภาคและมหภาค) 
                2.  เศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ (ความเขา้ใจและความสามารถในการวเิคราะหป์ญัหาเบื$องตน้เกี�ยวกบั
เศรษฐศาสตร ์ อุตสาหกรรม  การพาณิชย์  การพฒันาชนบท  การต่างประเทศ  การคลงั หรอืสาขาเศรษฐศาสตรท์ี�
เกี�ยวขอ้ง) 
 

------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยที�  3 ตาํแหน่งนักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบติัการ 

 

ลกัษณะงานที�ปฏิบติั 
 ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ที�ต้องใช้ความรู ้ความสามารถทางวชิาการในการ     
ทํางาน  ปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัการวเิคราะห์นโยบายและการวางแผน  ภายใต้การกํากบั  แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏบิตังิานอื�นตามที�ไดร้บัมอบหมาย โดยมลีกัษณะงานที�ปฏบิตัใินดา้นต่าง ๆ ดงันี$  

 

 1. ด้านการปฏิบติัการ 
      (1)  รวบรวม วเิคราะห์ และประมวลนโยบายของรฐับาลและสถานการณ์เศรษฐกจิ 
การเมือง  และสงัคมทั $งในและต่างประเทศ เพื�อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและ
เป้าหมายของสว่นราชการ หรอืนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การบรหิาร 
หรอืความมั �นคง       
  (2)  รวบรวมขอ้มูล และศกึษาวเิคราะหเ์บื$องต้น เกี�ยวกบัภารกจิหลกัและแผนกลยุทธ์
ของส่วนราชการ หรอืทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เพื�อวางแผนกําหนดแผนการปฏบิตังิาน    
หรอืโครงการใหส้ามารถบรรลุภารกจิที�กําหนดไว ้       
  (3)  วเิคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรอืนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง 
เศรษฐกจิ  สงัคม  การเมอืง  การบรหิาร  หรอืความมั �นคง  และเสนอขอ้คดิเหน็  เพื�อช่วยจดัทาํแผนการ
ปฏบิตังิาน แผนงาน โครงการ หรอื กจิกรรมไดต้ามวตัถุประสงคท์ี�ต ั $งไว ้
      (4)   สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาํเนินงานตามนโยบายรฐับาล
และประเดน็ปญัหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม ทั $งในและต่างประเทศ เพื�อเป็นข้อมูลสําหรบั
การจดัทําแผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร์ 
  (5)   ศกึษาวเิคราะห ์ความสมัพนัธร์ะหวา่งยุทธศาสตร ์และนโยบายของรฐับาล เพื�อ 
ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลกัดนัยุทธศาสตร ์และนโยบาย ตลอดจนการตดิตามประเมนิผล
ใหส้อดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนั 

 

  2.   ด้านการวางแผน   
     วางแผนการทํางานที�รบัผดิชอบรว่มดาํเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรอื
โครงการ เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธิ Fที�กาํหนด  
 

  3.   ด้านการประสานงาน   
      (1)   ประสานการทาํงานร่วมกนัทั $งภายในและภายนอกทมีงานหรอืหน่วยงาน เพื�อใหเ้กดิ
ความรว่มมอืและผลสมัฤทธิ Fตามที�กาํหนดไว ้ 
    (2)   ชี$แจงและใหร้ายละเอยีดเกี�ยวกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคลหรอืหน่วยงาน  
ที�เกี�ยวขอ้ง  เพื�อสรา้งความเขา้ใจหรอืความร่วมมอืในการดาํเนินงานตามที�ไดร้บัมอบหมาย  
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  4.   ด้านการบริการ   
          (1)   รวบรวมขอ้มลู  เพื�อเผยแพรแ่ละถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี�เกี�ยวกบัการจดัทําแผนงาน
โครงการ   
  (2)  ใหค้าํปรกึษา แนะนํา ตอบปญัหา และชี$แจงเรื�องต่างๆ เกี�ยวกบังานนโยบายและแผน 
เพื�อแกป้ญัหาในการปฏบิตังิาน   
 

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
  ไดร้บัปรญิญาตร ีหรอืคณุวฒุอิย่างอื�นที�เทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในทุกสาขาวชิาและ
เป็นผูส้อบผ่านภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป(ภาค ก.) ระดบัปรญิญาตร ีของ ก.พ.  
 

หลกัสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
  

  ทดสอบความรูค้วามสามารถดงัต่อไปนี$  โดยวธิสีอบขอ้เขยีน (คะแนนเตม็  200 คะแนน) 
 

                 1.  ความรูท้ี�เกี�ยวกบักฎหมาย  กฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทําแผน  เช่น  รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบญัญตัิระเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 และที�แกไ้ข
เพิ�มเติม  พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงที�ด ีพ.ศ. 2546 เป็นตน้                                                     
                2.  ความรูเ้กี�ยวกบันโยบายและแผน เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที� 10   
แนวนโยบายพื$นฐานแหง่รฐั  นโยบายรฐับาล 
      3.   ความรูค้วามสามารถเกี�ยวกบัการจดัทําแผนและบรหิารแผน นโยบาย โครงการ 
 

------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยที�  4 ตาํแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ 

 

ลกัษณะงานที�ปฏิบติั 
 ปฏิบตัิงานในฐานะผู้ปฏบิตังิานระดบัต้น ที�ต้องใช้ความรู ้ความสามารถทางวชิาการใน
การทาํงาน  ปฏบิตังิานเกี�ยวกบัวชิาการเงนิและบญัช ี ภายใต้การกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอื�น
ตามที�ไดร้บัมอบหมาย โดยมลีกัษณะงานที�ปฏบิตัใินดา้นต่าง ๆ ดงันี$ 

 

 1. ด้านการปฏิบติัการ 
      (1)   จดัทาํบญัช ี  เอกสารรายงานความเคลื�อนไหวทางการเงนิ  ทั $งเงนิในและเงนินอก 
งบประมาณ  เงนิทุนหมุนเวยีน  เพื�อแสดงสถานะทางการเงนิและใช้เป็นฐานขอ้มูลที�ถูกต้องตามระเบียบ
วธิกีารบญัช ี ของส่วนราชการ   
      (2)   รวบรวมข้อมูล  และรายงานการเงนิของส่วนราชการ  เพื�อพร้อมที�จะปรบัปรุง
ขอ้มลูใหถ้กูตอ้งและทนัสมยั  
     (3)  จดัทาํและจดัสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรฐัเพื�อใหก้ารจดัสรรงบประมาณตรง 
กบัความจาํเป็นและวตัถุประสงคข์องแต่ละหน่วยงาน  
     (4)  ศกึษาวเิคราะหผ์ลการใชจ่้ายเงนิงบประมาณของหน่วยงานภาครฐัเพื�อใหก้ารใช ้
จ่ายเงนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุการจดัทาํและจดัสรรงบประมาณ  
      (5)  ดูแลการรบัและจ่ายเงนิ สถานะทางการเงนิ ตรวจสอบเอกสารสําคญัการรบั-จ่ายเงนิ 
เพื�อใหก้ารรบั-จ่ายเงนิขององคก์รมปีระสทิธภิาพ การปฏบิตักิารถกูตอ้งตามระเบยีบปฏบิตัขิองราชการ  
  (6)   ถ่ายทอดความรูด้า้นการเงนิและบญัช ีแก่เจา้หน้าที�ระดบัรองลงมา เชน่  ใหค้าํแนะนํา 
ในการปฏบิตังิาน  วางโครงการกําหนดหลกัสูตรและฝึกอบรม  จดัทําคู่มอืประจําสาํหรบัการฝึกอบรมและ
วธิใีช้อุปกรณ์เครื�องมอืที�ถูกต้อง  เป็นต้น  เพื�อถ่ายทอดความรูท้ี�เป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิงานตาม 
มาตรฐานและขอ้กาํหนด  
 

 2.   ด้านการวางแผน   
     วางแผนการทํางานที�รบัผดิชอบรว่มดาํเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรอื
โครงการ เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธิ Fที�กาํหนด  
  

  3.   ด้านการประสานงาน   
      (1)   ประสานการทํางานรว่มกนัทั $งภายในและภายนอกทมีงานหรอืหน่วยงาน เพื�อให้
เกดิความร่วมมอืและผลสมัฤทธิ Fตามที�กาํหนดไว ้ 
    (2)   ชี$แจงและใหร้ายละเอยีดเกี�ยวกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคลหรอืหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง  เพื�อสรา้งความเขา้ใจหรอืความร่วมมอืในการดาํเนินงานตามที�ไดร้บัมอบหมาย  
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  4.   ด้านการบริการ   
          (1)   ใหค้าํแนะนํา ตอบปญัหาและชี$แจงเกี�ยวกบังานการเงนิและบญัชทีี�ตนมคีวาม 
รบัผดิชอบ ในระดบัเบื$องตน้แกห่น่วยงานราชการ เอกชน หรอืประชาชนทั �วไป เพื�อใหผู้ท้ี�สนใจไดท้ราบ
ขอ้มลูและความรูต้่าง ๆ ที�เป็นประโยชน์  
      (2) จดัเกบ็ขอ้มลูเบื$องตน้ ทาํสถติ ิปรบัปรงุ หรอืจดัทาํฐานขอ้มูลหรอืระบบสารสนเทศ
ที�เกี�ยวกบังานการเงนิและบญัชเีพื�อใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนภารกจิของหน่วยงาน และใชป้ระกอบการ 
พจิารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑ ์มาตรการต่าง ๆ 
 

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ไดร้บัปรญิญาตร ีหรอืคณุวฒุอิย่างอื�นที�เทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาการบญัช ี 
หรอื สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ  และเป็นผูส้อบผ่านภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป(ภาค ก.) ระดบัปรญิญาตร ี
ของ ก.พ. 
 

หลกัสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
 

 ทดสอบความรูค้วามสามารถดงัต่อไปนี$ โดยวธิสีอบขอ้เขยีน (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 
 

   ความรูเ้กี�ยวกบัการบญัช ี การเงนิ  และการงบประมาณ    
                  เช่น   การวเิคราะห์รายการทางการเงนิ   งบการเงนิ  จดัทาํงบประมาณ  การจดัทําและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของบญัชเีงนิสด บญัชเีงนิฝากธนาคาร  จดัทาํรายงานเงนิ  รายจ่ายตามงบประมาณ   
เป็นตน้                                                     
 

------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยที�  5 ตาํแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบติัการ 

 

ลกัษณะงานที�ปฏิบติั 
 ปฏิบตั ิงานในฐานะผู ้ปฏบิตังิานระดบัต้น ที�ต้องใช้ความรู ้ความสามารถทางวชิาการ    
ในการทํางาน  ปฏบิตังิานเกี�ยวกบั วทิยาการคอมพวิเตอร์ ภายใต้การกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏบิตังิานอื�นตามที�ไดร้บัมอบหมาย โดยมลีกัษณะงานที�ปฏบิตัใินดา้นต่าง ๆ ดงันี$  

 

 1. ด้านการปฏิบติัการ 
      (1) ตดิตั $งเครื�องคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคาํสั �งระบบปฏบิตักิาร ชุดคาํสั �งสาํเรจ็รปู 
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�ออํานวยการใหง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในความ
รบัผดิชอบดาํเนินไปไดอ้ย่างราบรื�นและสอดคลอ้งกบัความต้องการของหน่วยงาน 
  (2)  ประมวลผลและปรบัปรงุแกไ้ขแฟ้มขอ้มลู เพื�อใหข้อ้มลูที�ไดถู้กตอ้งแมน่ยาํมากที�สดุ  
  (3) ทดสอบคุณสมบตัิดา้นเทคนิคของระบบ เพื�อให้ระบบมีคุณสมบตัิที�ถูกต้องตรง
ตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ 
      (4) เขียนชุดคาํสั �งตามข้อกาํหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที�ได้
วางแผนไว้แล้ว เพื�อสนับสนุนการปฏิบตัิงานเทคโนโลยสีารสนเทศให้ดาํเนินไปไดอ้ย่างราบรื�น 
  (5)   เขียนชุดคาํสั �ง ทดสอบความถูกต้องของคาํสั �ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั �ง 
เพื�อใหร้ะบบปฏิบตัิการทาํงานไดอ้ย่างถูกต้องแม่นยาํและมปีระสทิธภิาพมากที�สุด 
  (6) ช่วยรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ขอ้มลูของหน่วยงานที�ไมซ่บัซอ้น เพื�อพฒันาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และตรงตามความตอ้งการของหน่วยงานมากที�สุด 
  (7) ช่วยรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห ์ ออกแบบ และพฒันาระบบงานประยุกตเ์พื�อให้
ไดร้ะบบงานประยุกต์ที�ตรงตามคุณลกัษณะและความตอ้งการของหน่วยงาน 
  (8) รวบรวมขอ้มลูประกอบการกําหนดคณุลกัษณะเฉพาะของเครื�องคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์  ระบบเครอืข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจดัการระบบการทํางานเครื�อง การ
ตดิตั $งระบบเครื�อง เพื�อใหไ้ดอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรท์ี�เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทั $งหน่วยงานและตรงตามความ
ตอ้งการลกัษณะการใชง้านของหน่วยงาน 
 

  2.   ด้านการวางแผน   
     วางแผนการทํางานที�รบัผดิชอบรว่มดาํเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรอื
โครงการ เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธิ Fที�กาํหนด  
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  3.   ด้านการประสานงาน   
      (1) ประสานงานทาํงานรวมกนัทั $งภายในและภายนอกทมีงานหรอืหน่วยงาน เพื�อให้
เกดิความร่วมมอืและผลสมัฤทธิ Fตามที�กาํหนดไว ้ 
    (2)   ชี$แจงและใหร้ายละเอยีดเกี�ยวกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคลหรอืหน่วยงาน ที�
เกี�ยวขอ้ง  เพื�อสรา้งความเขา้ใจหรอืความร่วมมอืในการดาํเนินงานตามที�ไดร้บัมอบหมาย  
 

 4.   ด้านการบริการ   
          (1)   ช่วยจดัทาํคูม่อืระบบและคูม่อืผูใ้ช ้เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้หส้ามารถ 
ใชง้านคอมพวิเตอรไ์ดด้ว้ยตนเอง  
      (2)   ดาํเนินการฝึกอบรมหรอืถ่ายทอดความรู ้สนับสนุนการใชร้ะบบงานที�พฒันา  
แกเ่จา้หน้าที�ผูใ้ชง้าน หรอืเจา้หน้าที�ระดบัรองลงมา  
      (3)   ปฏบิตังิานรว่มกบัผูใ้ชใ้นการนําระบบไปใชใ้นการปฏบิตังิาน เพื�อช่วยเหลอื 
ผูใ้ชห้ากมปีญัหาหรอืขอ้สงสยัในการใชง้านเครื�องคอมพวิเตอร ์  
 

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ไดร้บัปรญิญาตร ีหรอืคณุวฒุอิย่างอื�นที�เทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาใดสาขา   
วชิาหนึ�งทางคอมพวิเตอร ์และเป็นผูส้อบผา่นภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป(ภาค ก.) ระดบัปรญิญาตร ี
ของ ก.พ.  
 

หลกัสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
 

  ทดสอบความรูค้วามสามารถดงัต่อไปนี$  โดยวธิสีอบขอ้เขยีน (คะแนนเตม็  200 คะแนน) 
  

                 1.  ความรูท้างดา้น  Hardware  Software ระบบเครอืขา่ย Internet และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
               2.  ความรูเ้กี�ยวกบัระบบการจดัการฐานขอ้มลู  (Database  Management System)  
เนื$อหาความรูเ้กี�ยวกบัระบบฐานขอ้มูลสถาปตัยกรรมฐานขอ้มลู เช่น ระบบฐานขอ้มลูสมัพนัธ ์(Relational  
Database)  ความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู  การใชภ้าษา  SQL เป็นตน้                                                     
               3.  ความรูเ้กี�ยวกบัระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ เนื$อหาเกี�ยวกบัเทคโนโลยใีนการเชื�อมต่อใน
การรบัสง่ขอ้มลูแบบต่าง  ๆ 
              4.  ความรูเ้กี�ยวกบัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  เนื$อหาเกี�ยวกบัภาษาที�ใช้เขยีน
โปรแกรมชนิดของขอ้มลูทางคอมพวิเตอร ์ หลกัการเขยีนโปรแกรม  แนวคดิวธิกีารแกป้ญัหาและความรู้
เบื$องตน้เกี�ยวกบัการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบงานคอมพวิเตอร ์
 

----------------------------- 


