
ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

ดวยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล 
เขารับราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 17 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา 
โดยการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแขงขัน 
การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแขงขัน จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ
และแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ
1.1 ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนเปนไปตามประกาศ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง แนวทางการพิจารณาปจจัยเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ 
ท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดแนบทายเอกสารหมายเลข 1 

1.2 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนเปนไปตามประกาศ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง แนวทางการพิจารณาปจจัยเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ 
ท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการพลเรือนสามัญของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดแนบทายเอกสารหมายเลข 1 

1.3 ตําแหนงนติิกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนเปนไปตามประกาศ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง แนวทางการพิจารณาปจจัยเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ 
ท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดแนบทายเอกสารหมายเลข 1 

2. จํานวนอัตราวางครั้งแรก
2.1 ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตร)ี จาํนวน 3 อัตรา 
2.2 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จํานวน 1 อัตรา 
2.3 ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จํานวน 1 อัตรา 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายเอกสารหมายเลข 2
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4. คุณสมบัติของผูสมัครสอบแขงขัน 
4.1 ผู ส มัครสอบตอง มี คุณสมบัติ ท่ั วไปและไม มีลักษณะตองห ามตามมาตรา 36  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
(3) เปนผู เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะตองหาม 

(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 
(3) เปนผูอยู ในระหวางสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

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

หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ 
(9)  เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(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 4 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 28 กันยายน 2564 
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4.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเปนไปตามท่ีระบุไวในรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 2) 

๔.๓ เปนผูท่ีสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแขงขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี ้

(1) ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ตองเปนผูท่ีสอบผานการวัดความรู
ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

(2) ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ตองเปนผูท่ีสอบผานการวัด
ความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

(3) ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ตองเปนผูท่ีสอบผานการวัดความรู
ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

5. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร 
5.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 3 - 26 ตุลาคม 2565  

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

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

แบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหโดยอัตโนมัติ 

(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี 
เครื่องพิมพในขณะนั้นใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล 

ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 

5.2 การชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแตวันท่ี 3 - 27 ตุลาคม 2565 
ผูสมัครสอบสามารถชําระเงินได 3 ชองทาง ดังนี้ 

(1) การชําระเงินผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยตองชําระเงินภายในเวลาทําการของธนาคารของวันพฤหัสบดีท่ี  
27 ตุลาคม 2565 และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวดวย 

(2) การชําระเงินผานทางแอปพลิเคชัน Krungthai Next 

ผูสมัครสอบเปดแอปพลิเคชัน Krungthai Next และเขาสูระบบ “จายบิล”  

จากนั้นคนหารายงาน โดยระบุ “9371” และใสหมายเลขอางอิง Ref 1 : เลขชําระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 :
เลขประจาํตัวประชาชน จากนั้นใสจํานวนเงินคาธรรมเนียมสอบและกด “ถัดไป” จากนั้นใสรหัสยืนยันการชําระเงิน 
ของทานและกด “เสร็จสิ้น” โดยตองชําระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม 2565 
และเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย 

(3) การชําระเงินผานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ผูสมัครตองมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยตองเปนชื่อของ

ผูสมัครเทานั้น สามารถเลือกชําระเงินโดยนําแบบฟอรมการชําระเงิน ตามขอ 5.1 (3) ไปทํารายการชําระเงินผาน
เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอ่ืนๆ” เลือก “ชําระ
คาบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” ใสรหัส Company Code คือ “9371” จากนั้นใสหมายเลข 
                        /อางอิง ... 
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อางอิง Ref 1 : เลขชําระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจําตัวประชาชน ใสจํานวนเงินเฉพาะคาธรรมเนียมสอบ 
(ระบบจะทําการหักชําระคาธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท โดยอัตโนมัติ) โดยตองชําระเงินภายในเวลา 22.00 น. 
ของวันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม 2565 และเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย 

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

การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว และเม่ือสมัครสอบ
และชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตามขอ 5.2 แลว จะไมจายคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบให
ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

5.4 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว หลังจากปดรับสมัครสอบ สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

5.5 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว ใหเขาไปตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ 
โดยเปดเว็บไซตของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (www.pdmo.go.th) คลิกท่ีหัวขอ “สมัครสอบแขงขัน”  
คลิกท่ีหัวขอ “ตรวจสอบรายชื่อและพิมพใบสมัคร” ตั้งแตวันศุกรท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป 

6. เง่ือนไขท่ีผูสมัครควรทราบ 
6.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 4.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาภายในวันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2565 ท้ังนี้  
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 

6.2 ผูสมัครสอบจะสมัครสอบไดเพียง 1 ตําแหนง และสมัครแลวไมสามารถแก ไข
เปลี่ยนแปลงได 

6.3 การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง 
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 

6.4 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตามขอ 4 ตามประกาศรับสมัครจริง และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัคร
ใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามท่ีกําหนด 
ในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบอันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัคร
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดังกลาวขางตน จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 
มาตั้งแตตนและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

6.5 ขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครสอบจะถูกนําไปใชประโยชนในการจัดทําและตรวจสอบ
ประวัติของผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
ในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในสังกัดสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และกรณีท่ี
ผูสมัครสอบสอบผานการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในสังกัดสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครสอบ จะถูกจัดเก็บและนําไปใชเปนฐานขอมูลของบุคลากรของสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของผูสมัคร ท้ังนี้ ขอมูลสวนบุคคลดังกลาวจะถูกเก็บ  
ใช และเปดเผยตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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7. การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบแขงขัน เลขประจําตัวสอบ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ เลขประจําตัวสอบ กําหนดวัน
เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบใหทราบ ตั้งแตวันศุกรท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 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
ภายในวันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 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 เพ่ือนําสงเอกสารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสไดท่ี e-mail: hr@pdmo.go.th เพ่ือเจาหนาท่ีจะไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและประกาศ
รายชื่อผูสมัครสอบแขงขันเพ่ิมเติมใหทราบในวันพฤหัสบดีท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ปายประกาศของ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และทางเว็บไซตของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (www.pdmo.go.th) หรือ 
https://pdmo.thaijobjob.com 

8. เอกสารและหลักฐานท่ีตองย่ืนในวันสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใช 
เฉพาะตําแหนง (การสอบขอเขียน) 

8.1 ใบสมัครสอบท่ีพิมพจากระบบ พรอมลงลายมือชื่อผูสมัครในใบสมัครใหครบถวน จํานวน 
1 ฉบับ 

8.2 สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 
ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2565  

ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวยื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยใหระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีไดรับการอนุมัติปริญญาบัตร 
ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครยื่นแทนก็ได (กรณีท่ียังไมไดรับใบประกาศนียบัตร) 

8.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
8.4 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. 

จํานวน 1 ฉบับ หรือสําเนาผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ท่ีพิมพจากเว็บไซต 
สํานักงาน ก.พ. จํานวน 1 ฉบับ (หากยังไมมีเอกสารดังกลาวสามารถสงเอกสารเพ่ิมไดภายในวันสอบแขงขัน 
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง) ดังนี ้

(๑) ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ใชสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบ 
ผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

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

(3) ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ใชสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบ
ผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
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ท้ังนี้ สําหรับผูท่ีใชสําเนาประกาศรายชื่อผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป 
ของสํานักงาน ก.พ. ท่ีพิมพจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ. มาใชเปนหลักฐานในการสมัครสอบ เม่ือสอบผานการวัด
ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงจะตองนําสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรู
ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. มายื่นตามวันท่ีสวนราชการกําหนด ท้ังนี้ ตองเปนวันกอนประกาศข้ึนบัญชี 
ผูสอบแขงขันได 

8.5 สําเนาใบรับรองผานการเกณฑทหาร (ถามี) 
8.6 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ี

ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 
ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อ 

วันท่ี และเลขประจําตัวสอบกํากับไวดวย 
หมายเหต ุ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 ผูสมัครสอบตองสอบวิชาเฉพาะของตําแหนงเศรษฐกร
ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และตําแหนงนิติกร
ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ตามท่ีไดกําหนดไวในรายละเอียดแนบทายประกาศหมายเลข 2 

9.2 การสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จะพิจารณาจากประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ 
ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชน 
ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ ความเขาใจในงาน 
ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในตําแหนงหนาท่ี ความรูเชิงลึก 
ท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี รวมถึงสมรรถนะท่ีจําเปนของการปฏิบัติหนาท่ีราชการ รวมถึง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง เปนตน 

ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงกอน 
และเม่ือสอบผานการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขา 
สอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง 

10. เกณฑการตัดสิน
ผูท่ีจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรู

ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และการสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง 
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ท้ังนี้ โดยใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 

/11. การข้ึนบัญชี ... 
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11. การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับท่ีจากผูได

คะแนนรวมของการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงและการสอบแขงขันเพ่ือวัด 
ความเหมาะสมกับตําแหนงสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนน 
การสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนการสอบแขงขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันประกาศข้ึนบัญชี 
แตถามีการสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันได 
ครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

12. การบรรจุและแตงตั้ง
12.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได

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

พนักงานทุกประเภทซ่ึงผานการสอบแขงขันไดในครั้งนี้ 

13. การคัดเลือกบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูไดรับคัดเลือก
ในตําแหนงอ่ืน 

 กรณีท่ีสวนราชการอ่ืนมีตําแหนงวางในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ซ่ึงตองการบุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาอยางเดียวกัน และมีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีเหมือน 
หรือใกลเคียงกันกับตําแหนงท่ีไดมีการสอบแขงขันและข้ึนบัญชีไว สวนราชการท่ีมีตําแหนงวางอาจสามารถ
คัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงท่ีสอบครั้งนี้ไปข้ึนบัญชีเปนผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงอ่ืนได 
การคัดเลือกบัญชีผูสอบแขง ขันได ในตําแหนง อ่ืนนี้ ให ถือเปนการสอบครั้ ง เดียวกันกับการสอบครั้ งนี้  
โดยผูสอบแขงขันไดมีสิทธิท่ีจะรับการบรรจุไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค 
ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานสอบผานการสอบแขงขัน หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้ 
โปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบดวย 

ประกาศ ณ วันท่ี        กันยายน พ.ศ. 2565 

(นางแพตริเซีย  มงคลวนิช) 
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

๒๖
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 

และตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) 
(แนบทายประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ลงวันท่ี       กันยายน 2565) 

1. ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานดานวิชาการเศรษฐกิจ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังนี้ 

ดานการปฏิบัติการ 
1) ศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจเบื้องตนท่ีไมซับซอน ประเด็นสําคัญหรือ

กิจกรรมตาง ๆ ในดานเศรษฐศาสตร เพ่ือประโยชนในการรวมกําหนดนโยบาย กลยุทธ แผนงาน แนวทาง
หลักเกณฑ มาตรการ เก่ียวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ 

2) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ และจัดทํา
รายงานการกูเงินและการคํ้าประกัน รวมท้ังรายงานสถานะหนี้สาธารณะและผลการดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือเสนอตอ
รัฐบาลและรัฐสภา และเผยแพรตอสาธารณชน 

3) ดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาความเหมาะสมของการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุน
ของภาครัฐ โดยศึกษาและวิเคราะหรายละเอียดเก่ียวกับความเปนไปไดของโครงการ รวมท้ังศึกษาเพ่ือกําหนด 
แนวทางการระดมทุนในโครงการลงทุนของภาครัฐ 

4) จัดเตรียมขอมูลการกูเงิน คํ้าประกันเงินกู และปรับโครงสรางหนี้ของรัฐบาล หนวยงาน
ในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังการติดตามเพ่ือใหการบริหาร 
หนี้สาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสรางความยั่งยืนทางการคลัง 

5) จัดเตรียมขอมูลความเหมาะสมทางการเงินและแนวทางการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
รวมท้ังการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

6) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตาม
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา เพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายของสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ รวมท้ังถูกตองตามหลักเกณฑและเปนประโยชนตอองคกร 

ดานการวางแผน 
รวมวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานัก และแกไขปญหา 

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ดานการประสานงาน 
1) ประสานการทํางานรวมกัน และใหความเห็นคําแนะนําเบื้องตนท้ังภายในและภายนอก

ทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
2) ชี้แจง ใหรายละเอียด และขอคิดเห็นเบื้องตนเก่ียวกับขอมูล แกผูรวมงานหรือบุคคล

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจ และความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

/ดานการบริการ ... 
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ดานการบริการ 
1) ใหคําแนะนําหรือปรึกษาในเรื่องขอมูลทางเศรษฐศาสตรเบื้องตนท่ีไมซับซอนใหแกหนวยงาน

ของรัฐ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
2) เก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศในดาน

เศรษฐศาสตร เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจ 

3) ใหบริการเชิงวิชาการในระดับท่ีไมซับซอนหรืออํานวยการในการถายทอดฝกอบรมหรือ
ถายทอดความรูแกหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูสนใจสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใช 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4) จัดทําฐานขอมูลดานเศรษฐศาสตร เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนกับภารกิจของหนวยงาน
และชวยสนับสนุนการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีสอบขอเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1) ความรูเก่ียวกับเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล
2) ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ
3) ความรูและการวิเคราะหเก่ียวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณโลกในปจจุบัน
4) ความรูเก่ียวกับการบริหารหนี้สาธารณะ

/2. ตําแหนง ... 
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2. ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังนี้ 

ดานการปฏิบัติการ 
1) จัดซ้ือจัดจางตามแผนการปฏิบัติงานการพัสดุประจําปเพ่ือใหการดําเนินการตามแผนดังกลาว

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานัก ศูนย กลุม ใหบรรลุพันธกิจของ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

2) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ เพ่ือใหมีความถูกตองครบถวน และ
เปนไปตามขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 

3) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานการพัสดุ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

4) ดําเนินการขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการซ้ือหรือจางตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขท่ีกําหนด 

5) ดําเนินการจัดทําขอมูลการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูบริหาร เพ่ือใหการใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

6) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ
ตามมอบหมายจากผูบังคับบัญชา เพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายของสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ รวมท้ังถูกตองตามหลักเกณฑและเปนประโยชนตอองคกร 

ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ดานการประสานงาน 
1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานการบริการ 
1) ใหคําแนะนําเก่ียวกับการพัสดุ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ
2) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานพัสดุท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องตน

แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
3) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ

งานพัสดุ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

/คุณสมบัติ ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชานิติศาสตร  

หลักสูตรการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีสอบขอเขียนภาษาไทย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1) ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 
3) ความรูและการวิเคราะหเก่ียวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณโลกในปจจุบัน
4) ความรูเก่ียวกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

/3. ตําแหนง ... 
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3. ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานดานนิติกร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายโดยลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ ดังนี้ 

ดานการปฏิบัติการ 
1) รวมศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูล เพ่ือใชในการยกรางและแกไขปรับปรุงกฎหมาย

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือให
เปนไปตามนโยบายหรือแผนการดํานินงานของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

2) รวมดําเนินการเก่ียวกับนิติกรรมสัญญาตาง ๆ อาทิ การยกรางนิติกรรมสัญญา เพ่ือใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย และตรวจรางนิติกรรมสัญญาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะใหเปนไปอยางรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

3) ใหขอเสนอแนะหรือตอบขอหารือทางกฎหมายและกฎเกณฑท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีบรรทัดฐานท่ีถูกตองและ
ผูรับบริการไดรับผลสําเร็จตามท่ีคาดหวัง 

4) จัดทําสารบรรณกฎหมายและกฎเกณฑท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนและความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวของหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
รวมท้ังถูกตองตามหลักเกณฑและเปนประโยชนตอองคกร 

ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ดานการประสานงาน 
1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานการบริการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานกฎหมายแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ 

ในขอกฎหมายท่ีเปนปญหา และใหความรูถึงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนกับการดําเนินงานของบุคคล 
หรือหนวยงานดังกลาว 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร 

/หลักสูตร ... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีสอบขอเขียนภาษาไทย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1) ความรูเก่ียวกับกฎหมายหนี้สาธารณะ
2) ความรูและการวิเคราะหเก่ียวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณโลกในปจจุบัน
3) ความรูเก่ียวกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ




