-๒(๕) เป็นกรรมกำรหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง
หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลำย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิด
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้
หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑๐) เป็ น ผู้ เคยถูก ลงโทษไล่ ออก เพรำะกระท ำผิ ดวินัย ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ นี้
หรือตำมกฎหมำยอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำน
ในหน่วยงำนของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมตำม ข. (๔) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ำม
ตำม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ำม
ตำม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจำกงำน
หรือออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิ์สมัคร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ์ได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจำกกำรเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว
สำหรับ พระภิก ษุห รือ สำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับ สมัค รสอบและไม่อ ำจให้เ ข้ ำ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ น.ว. 85/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้อ ๕ ของคำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๓๘
3.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ดังรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ใน
เอกสำรแนบท้ำยประกำศ
3.3 เป็ น ผู้ ส อบผ่ ำ นกำรวั ด ควำมรู้ ค วำมสำมำรถทั่ ว ไป (ภำค ก.) ในระดั บ เดี ย วกั น
กับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่ำ ของสำนักงำน ก.พ.
4. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
ที่เว็บไซต์กระทรวงกำรคลัง หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ ” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com
ตำมขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ ๑ กรอกใบสมั ค รออนไลน์ และพิ มพ์ แบบฟอร์ ม การช าระเงิน ตั้ งแต่วั น ที่
1 - 25 ตุลาคม 2564
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่เว็บไซต์กระทรวงกำรคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัคร
สอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร”
(๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติ ตำมขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนด
แบบฟอร์มกำรชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์ม...

-๓(๓) พิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงินลงในกระดำษขนำด A4 หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถค้นหำแบบฟอร์มกำรชำระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์กระทรวงกำรคลัง www.mof.go.th
หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน”
แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้
ขั้นตอนที่ ๒ ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ตุลาคม 2564
ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มกำรชำระเงินไปชำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบที่เคำน์เตอร์
ธนำคำรกรุ งไทย จ ำกัด (มหำชน) ทุ กสำขำทั่ วประเทศ ภำยในวันและเวลำท ำกำรของธนำคำร และให้ เก็ บ
หลักฐำนกำรชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในหลัก ฐำนกำรชำระเงิน
หำกพบว่ำไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำที่ชำระเงิน ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจำก
ที่ชำระเงินแล้ว
ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จำนวน ๓30 บำท ซึง่ ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมสอบ
จำนวน ๓00 บำท และค่ำธรรมเนียมธนำคำรรวมค่ำบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บำท โดยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชาระเงินแล้ว
หลังจำกที่ได้ชำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสำมำรถตรวจสอบ
สถำนะกำรชำระเงิน ได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงกำรคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ ”
หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการชาระเงิน”
ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจาตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
เป็นต้นไป
เมื่อสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสำมำรถ
พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงกำรคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบ
ออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ดาเนินการครบทุกขั้นตอน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
5. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบสำมำรถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว และสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น
5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิ์กำรสมัครสอบ ในข้อ 3.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นประกำศนียบัตร
วิชำชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุ ปริญญำ ของสถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบี ยบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นเป็น เกณฑ์ โดยจะต้อ งสำเร็จ กำรศึก ษำภำยในวัน ปิด รั บ สมั ค ร
คื อ วั น ที่ 25 ตุลาคม 2564
5.3 กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ และรับรอง
ควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น หำกผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อ เจ้ำพนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗

5.4 ผู้สมัครสอบ…

-๔5.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณี
ที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลั กฐำนซึ่งผู้ส มัครสอบนำมำยื่น ไม่ตรงหรือ
ไม่ เป็ น ไปตำมประกำศรั บ สมั ครสอบ หรือ คุณ วุฒิ ที่ ยื่ น สมั ครสอบ ก.พ. มิได้ รับ รองว่ำเป็ น คุณ วุฒิ ตรงตำม
ประกำศรับสมัครสอบ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง จะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัคร
สอบครั้งนี้ มำตั้งแต่ต้น และจะไม่คืน ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ ทั้ งนี้ ในกรณี ผู้ ส มัครยืนเอกสำรปลอม
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง จะดำเนินกำรทำงคดีอำญำต่อไปด้วย
6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง จะประกำศรำยชื่อ ผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์กระทรวงกำรคลัง www.mof.go.th
หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์”หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ทั้งนี้ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม
7. หลักสูตรและวิธีการสอบ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังจะดำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้
เฉพำะตำแหน่ง และสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ดังนี้
7.1 กำรสอบแข่งขัน เพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ ง โดยวิธีกำรสอบ
ข้อ เขีย น (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ผู้ส มัค รสอบในตำแหน่ง ใดต้อ งสอบวิช ำควำมรู้ค วำมสำมำรถที่ใ ช้
เฉพำะตำแหน่งนั้น ดังรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยประกำศ
7.๒ กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน)
สอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำรสัมภำษณ์
หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง จำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน
จำกกำรสังเกตพฤติกรรมที่ปรำกฏของผู้เข้ำสอบและจำกกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ อำจใช้วิธีกำรอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อ
พิ จ ำรณำควำมเหมำะสมในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ เช่ น ควำมรู้ ที่ อ ำจใช้ เป็ นประโยชน์ ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนในหน้ ำ ที่
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ท่ ว งที ว ำจำ อำรมณ์ ทั ศ นคติ จรรยำบรรณของข้ ำรำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ
คุณธรรม จริยธรรม กำรปรับตัว เข้ำกับ ผู้ร่วมงำน สังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณ
ไหวพริบ และบุคลิกภำพอย่ำงอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่ อวัดความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตาแหน่ งก่อน
และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ เข้าสอบ
แข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
8. หลั กฐานที่ ต้ องยื่ นในวั น สอบแข่ งขั นเพื่ อวั ดความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะต าแหน่ ง
และในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
8.1 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกเว็บไซต์ กระทรวงกำรคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบ
รับ สมัครสอบออนไลน์ ” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่ส วมหมวก
และไม่สวมแว่นตำดำ ถ่ำยไม่เกิน 1 ปี ขนำด 1 นิ้ว และลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2) บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ำย ลำยมือชื่อ
และเลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญำตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก
3) สำเนำหนังสือ…

-๕3) สำเนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ในระดั บ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่ำ ของสำนักงำน ก.พ. จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำบัตรหลักสูตร 3 ปี
ต่อจำกประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ และสำเนำระเบียบแสดงผลกำรศึกษำ
(Transcript of Recods) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ จำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ
โดยต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวัน ปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำ
หลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งได้ ก็ให้นำ
หนั งสื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ถำนศึ ก ษำออกให้ โดยระบุ ส ำขำวิ ช ำที่ ส ำเร็จ กำรศึ ก ษำและวั น ที่ ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ
ประกำศนียบัตร หรืออนุปริญญำบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำยมำยื่นแทน
ทั้งนี้ สำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรอง “สำเนำถูกต้อง” และลงลำยมือชื่อ
วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนขวำของเอกสำร
8.2 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ประกอบด้วย
สำเนำหนักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (ในกรณีชื่อ – นำมสกุล ในหลักฐำน
กำรสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็น ต้น จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ สำเนำเอกสำรทุกฉบั บให้ผู้สมัครสอบเขียน
คำรั บ รองว่ำ “ส ำเนำถูกต้ อง” และลงลำยมือ ชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ ำตัว สอบกำกั บไว้มุม บน
ด้ำนขวำของสำเนำเอกสำร
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ และกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผลด้วย
10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง จะประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับ ที่
จำกผู้ได้คะแนนรวมของกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง และกำรสอบแข่งขัน
เพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง สูงสุดลงมำตำมลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ ำกัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนกำรสอบแข่งขันเพื่อวัด ควำมเหมำะสมกับตำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนน
กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่งเท่ำกันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับ
ที่สูงกว่ำ
กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ำมีกำรสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ จ ะได้ รับ กำรบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งตำมล ำดั บ ที่ ในบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้
โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนั้น ตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๑
12. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐทุกประเภทไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
สำนักงำนปลัด...

-๘คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ผู้สมัครสอบต้อมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งโดยต้องได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1) ประกำศนี ย บั ต รวิช ำชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) หรือ คุณ วุฒิ อย่ ำงอื่น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ
เดียวกัน ในทุกสำขำวิชำ
2) อนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี ต่อจำกประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสำขำวิชำ
2. เป็นผู้สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิ
ที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่ำ ของสำนักงำน ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่ อ วัดควำมรู้ค วำมสำมำรถที่ ใช้เฉพำะต ำแหน่ ง โดยวิธีกำรสอบข้อ เขีย น
จำนวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
- ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ควำมรู้เกี่ยวกับจรรยำบรรณของกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ พ.ศ. 2543
- ควำมรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ ภำรกิจ นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง และกระทรวงกำรคลัง
-------------------------------------------------------------

ตาแหน่งที่ 2...

-๙ตาแหน่งที่ 2

ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตาแหน่งว่างครั้งแรก

จานวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน อัตรำเงินเดือน 11,500 - 12,650 บำท หรือตำมที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลัง เรื่อง กำรกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตรำเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญของกรมในสังกัดกระทรวงกำรคลัง ลงวันที่ 28
กรกฎำคม 2559
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งำนในฐำนะผู ป ฏิ บั ติ งำนระดั บ ตน ซึ่งไม่ จำเป็ น ต้อ งใช้ผู้ ส ำเร็จกำรศึ กษำระดั บ
ปริญญำ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำร
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1) ดานการปฏิบัติการ
(1) จัด ทำและปฏิบัติง ำนด้ำ นเอกสำรทำงกำรเงิ น และบัญ ชีระดับ ต้น เพื่อ ให้ง ำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
(2) รวบรวมรำยละเอียดกำรจัดทำงบประมำณ เพื่อใช้ประกอบในกำรทำงบประมำณ
ประจำปีของหน่วยงำน
(3) ตรวจสอบและดูควำมถูกต้องของเอกสำรสำคัญทำงกำรเงิน เพื่อให้เกิดควำมถูกต้อง
ในกำรปฏิบัติงำน
(4) ประสำนงำนในระดับฝ่ำยหรือกลุ่มกับหน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป
เพื่อขอควำมช่วยเหลือและร่วมมือในงำนและแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรทำงำน
ของหน่วยงำน
2) ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญ หำ ชี้แ จ้ง เกี่ย วกับ งำนกำรเงิน และบัญ ชีแ ก่เ จ้ำ หน้ ำ ที่
ระดับรองลงมำ หน่วยงำนรำชกำร เอกชน และประชำชนทั่วไป เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ควำมชำนำญแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสำนงำนในระดับกลุ่ม กับหน่ว ยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป
เพื่อขอควำมช่ว ยเหลื อและควำมร่ว มมือในงำนกำรเงิน และบัญ ชี และแลกเปลี่ ยนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรทำงำนของหน่วยงำน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ผู้สมัครสอบต้อมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งโดยต้องได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดั บเดียวกัน
ในสำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร สำขำวิชำกำรตลำด หรือสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) อนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี ต่อจำกประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือเทียบเท่ำหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรบัญชี หรือสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
2. เป็นผู้สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิ
ที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่ำ ของสำนักงำน ก.พ.

หลักสูตร…

-๑๐หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่ อ วัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ ใช้เฉพำะตำแหน่ ง โดยวิธีกำรสอบข้อเขีย น
จำนวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
- ควำมรู้เบื้องต้นทำงด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี
- ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. 2562
- ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561
- ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2562
- ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
ของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553
- ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
- ควำมรู้เกี่ยวกับระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
-------------------------------------------------------------

