
 
 

 

 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต ำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 
---------------------------------- 

 ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในต ำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ฉะนั้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
  1.1 ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
  1.1.1 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
  1.1.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  
 1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ 
  เงินเดือนที่จะได้รับ ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก   
 จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้    

 ๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   

 ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 ๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราช-
บัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์    
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(๔) เป็นผู้บกพร่อง.... 
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 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอื่น 
  (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ตามกฎหมายอ่ืน 
  (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน 
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได ้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 
  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ 
แข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 ๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้
  4.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ดังนี้ 
   (1) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีข้ึนไป 
  (2) ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบ
ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงขึ้นไป 

 5. กำรรับสมัครสอบ 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น 
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th คลิก ที่หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” 
หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1... 

http://paladmof.thaijobjob.com/
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  ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 
6 - 26 กันยำยน 2561 
  (๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th คลิก ที่หัวข้อ 
“ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” 
 (๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด 
แบบฟอร์มการช าระเงินให้โดยอัตโนมัติ 
  (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ 
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการช าระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th 
คลิก ที่หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้ง
ช ำระเงิน” แต่จะไมส่ามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้ 
 ขั้นตอนที่  ๒ ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกัด (มหำชน) ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กันยำยน 2561 
 ให้ผู้สมัครสอบน าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บ
หลักฐานการช าระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการช าระเงิน 
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ช าระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจาก
ที่ช าระเงินแล้ว 
  ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๓๓๐ บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ 
จ านวน ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จ านวน ๓๐ บาท โดยค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำว จะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถำนะกำรสมัครสอบ หลังจำกช ำระเงินแล้ว 
  หลังจากที่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ 
สถานะการช าระเงินได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th คลิก ที่หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบ
ออนไลน์” หรอื http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงิน” 
 ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจ ำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลำคม ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป 
 เมื่อส านักงานปลัดกระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถ
พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจ าตัวสอบ ได้ทีเ่ว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th คลิก ที่หัวข้อ “ระบบ 
รับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” 
 ทั้งนี้ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์ เม่ือผู้สมัครสอบได้ด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 6. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 
 6.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 6.2 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขต าแหน่งที่สมัครไม่ได้ 
  6.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้มีสิทธิการสมัครสอบ ในข้อ 4.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภำยในวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำย คือ วันที่ 26 กันยำยน 2561 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  
 ขั้นประกาศนียบัตร… 
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ขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำภำยในวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำย 
คือ วันที่ 26 กันยายน ๒๕๖๑ 
  6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
  6.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือ  
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศ 
รับสมัครสอบ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 
 7. ประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 10 ตุลำคม 2561 ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th 
คลิกที่หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ทั้งนี้ ก าหนดการอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 8. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง และสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้  
 8.1 การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
  ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี ้
 ๘.๒ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 สอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
  ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งก่อน และเม่ือ
สอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อ
วัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
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 9. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
และเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 9.1 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
  1) ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th ที่หัวข้อ “ระบบ
รับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ 
ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
   2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ 
และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
 9.2 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
  1) ส าเนาประกาศนียบัตร หรือส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้  ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้ายมายื่นแทน 
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้น ๆ เป็นเกณฑ ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา ภำยในวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำย คือ วันที ่26 กันยำยน 2561 
  2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  3) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี 
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 4) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ
ส านักงาน ก.พ. ดังนี้ 
 - ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบ
ผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ของส านักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 1 ฉบับ 
                             - ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบ
ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 
จ านวน 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ 
วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร  

 ๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัด
ความเหมาะสมกับต าแหน่งทีไ่ด้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 

 

 

 

 ๑๑. การข้ึนบัญชี… 
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เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง  

 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
ในต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำน 

ลงวันที่      สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
----------------------------- 

ต ำแหน่งที่ 1 : ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

1. ต ำแหน่งว่ำงที่บรรจุครั้งแรก  จ านวน 4 ต าแหน่ง 

2. อัตรำเงินเดือน  15,000-16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 

3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
 (๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน  
 (๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย  
 (๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ
และสภาพการใช้งานของหน่วยงาน  
 (๔) เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๕) เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการ
ท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
 (๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของ
หน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน 
  (๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
 (๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง 
เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน 
 (๙) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม 
ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลหรือระบบ  
 3.2 ด้านการวางแผน... 
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 3.2 ด้ำนกำรวำงแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3.3 ด้ำนกำรประสำนงำน 
 (๑) ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
 (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.4 ด้ำนกำรบริกำร 
 (๑) ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 (๒) ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 (๓) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางคอมพิวเตอร์ 

5. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบข้อเขียน 
คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด้วย  
 (๑) ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 (2) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล 
  (3) ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม 
 (4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง 
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ต ำแหน่งที่ 2 : ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำน 

1. ต ำแหน่งว่ำงที่บรรจุครั้งแรก  จ านวน 1 ต าแหน่ง 

2. อัตรำเงินเดือน  11,500-12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 

3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องสำมำรถปฏิบัติงำนได้ทั้งในส่วนกลำงหรือปริมณฑล โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
 (1) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการท างาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของ
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง  ๆ เพื่อให้
ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 (2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ ส ารอง 
กู้คืนข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
 (3) จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บ ารุงรักษา  
 3.2 ด้ำนกำรบริกำร  
 (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 (2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือประกอบ 
การปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

4. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

5. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบข้อเขียน 
คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด้วย  
 (1) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เก่ียวข้อง 
 (2) ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security management) 
 (3) ความรู้ความสามารถในการบ ารุงรักษา การจัดเก็บส ารองข้อมูล การกู้คืน 
 (4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และระเบียบที่เก่ียวข้องกับกระทรวงการคลัง 
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