ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตาแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
---------------------------------ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตาแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ฉะนั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1.1.1 ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
1.1.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ
เงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. จำนวนตำแหน่งว่ำงครั้งแรก
จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ น ผู้ เ ลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่อง....

-๒(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็ น ผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 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 และต้องมิใช่เป็นกรณี ออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
4.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ดังนี้
(1) ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีขึ้นไป
(2) ตาแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบ
ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงขึ้นไป
5. กำรรับสมัครสอบ
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ครสอบ สามารถสมั ครได้ ท างอิ นเตอร์ เน็ ต ตลอด ๒๔ ชั่ วโมง ไม่ เว้ น
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th คลิก ที่หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์”
หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1...

-๓ขั้น ตอนที่ ๑ กรอกใบสมัค รออนไลน์และพิมพ์แ บบฟอร์ ม กำรชำระเงิน ตั้งแต่วัน ที่
6 - 26 กันยำยน 2561
(๑) ให้ ผู้ ส มั ครสอบเข้ า ไปที่เ ว็ บ ไซต์ กระทรวงการคลั ง www.mof.go.th คลิ ก ที่ หั ว ข้ อ
“ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ”
(๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชาระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th
คลิก ที่หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้ง
ชำระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้
ขั้นตอนที่ ๒ ชำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
จำกัด (มหำชน) ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กันยำยน 2561
ให้ผู้สมัครสอบนาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทาการของธนาคาร และให้ เก็บ
หลักฐานการชาระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลัก ฐานการชาระเงิน
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาที่ชาระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจาก
ที่ชาระเงินแล้ว
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๓๓๐ บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ
จานวน ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท โดยค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำว จะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถำนะกำรสมัครสอบ หลังจำกชำระเงินแล้ว
หลังจากที่ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ
สถานะการช าระเงิ น ได้ ที่ เว็ บไซต์ กระทรวงการคลั ง www.mof.go.th คลิ ก ที่ หั วข้ อ “ระบบรั บสมั ครสอบ
ออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถำนะกำรชำระเงิน”
ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลำคม ๒๕๖๑
เป็นต้นไป
เมื่อสานักงานปลัดกระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถ
พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจาตัวสอบ ได้ทเี่ ว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th คลิก ที่หัวข้อ “ระบบ
รับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”
ทั้งนี้ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ ดำเนิน กำรครบทุกขั้นตอน
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
6. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
6.2 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขตาแหน่งที่สมัครไม่ได้
6.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของผู้มีสิทธิการสมัครสอบ ในข้อ 4.๒ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภำยในวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำย คือ วันที่ 26 กันยำยน 2561 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นประกาศนียบัตร…

-๔ขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำภำยในวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำย
คือ วันที่ 26 กันยายน ๒๕๖๑
6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
6.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือ
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ สานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น
7. ประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 10 ตุลำคม 2561 ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th
คลิกที่หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ทั้งนี้ กาหนดการอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
8.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ผู้สมัครสอบในตาแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะตาแหน่งนั้น ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
ประสบการณ์ ท่ว งทีวาจา อุป นิสั ย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว เข้ากับผู้ ร่ว มงาน สังคม และสิ่ งแวดล้ อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งก่อน และเมื่อ
สอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อ
วัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง

9. หลักฐานที่ต้อง...

-๕9. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
และเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
9.1 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th ที่หัวข้อ “ระบบ
รับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ
ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
และเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก
9.2 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
1) ส าเนาประกาศนียบัตร หรือ ส าเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้อง
สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้ายมายื่นแทน
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา ภำยในวันรับสมัครสอบวันสุดท้ำย คือ วันที่ 26 กันยำยน 2561
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
3) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
4) สาเนาหนัง สือรับรองผลการสอบผ่านการวัด ความรู้ความสามารถทั่ว ไป ของ
สานักงาน ก.พ. ดังนี้
- ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบ
ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 1 ฉบับ
- ตาแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบ
ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ
วัน เดือน ปี และระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสาเนาเอกสาร
๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ที่จ ะถื อว่ าเป็ น ผู้ ส อบแข่ งขั นได้ ต้ อ งเป็น ผู้ ส อบผ่ านการสอบแข่ งขั นเพื่อ วัด ความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ที่ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตาแหน่งทีไ่ ด้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

๑๑. การขึ้นบัญชี…

-๗เอกสำรแนบท้ำยประกำศ
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
แนบท้ำยประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร
ในตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร และตำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำน
ลงวันที่ ๒๙ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
----------------------------ตำแหน่งที่ 1 : ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
1. ตำแหน่งว่ำงที่บรรจุครั้งแรก จานวน 4 ตาแหน่ง
2. อัตรำเงินเดือน 15,000-16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ติ ดตั้ งเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส่ วนบุ คคล ชุ ดค าสั่ งระบบปฏิ บั ติ การ ชุ ดค าสั่ งส าเร็ จรู ป ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(๒) ประมวลผลและปรั บ ปรุ งแก้ ไขแฟ้ม ข้อมู ล เพื่อ ให้ ข้ อมู ล ที่ไ ด้ถูก ต้อ งแม่ นยาและทัน สมั ย
(๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ
และสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(๔) เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) เขียนชุดคาสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการ
ทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ความต้องการของระบบงานประยุ กต์ และระบบข้อมูลของ
หน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน
(๗) ช่ ว ยรวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นาระบบงานประยุ ก ต์ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง
เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
(๙) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม
ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลหรือระบบ
3.2 ด้านการวางแผน...

-๘3.2 ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3.3 ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ช่วยจัดทาคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ด้วยตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ
(๒) ดาเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(๓) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าใดสาขาวิ ช าหนึ่ ง
ทางคอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบข้อเขียน
คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(2) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล
(3) ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม
(4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง
---------------------------

ตาแหน่งที่ 2…

-๙ตำแหน่งที่ 2 : ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำน
1. ตำแหน่งว่ำงที่บรรจุครั้งแรก จานวน 1 ตาแหน่ง
2. อัตรำเงินเดือน 11,500-12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องสำมำรถปฏิบัติงำนได้ทั้งในส่วนกลำงหรือปริมณฑล โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทางาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของ
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้
ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สารอง
กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
(3) จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บารุงรักษา
3.2 ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบ
การปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับ งานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธี สอบข้อเขียน
คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง
(2) ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security management)
(3) ความรู้ความสามารถในการบารุงรักษา การจัดเก็บสารองข้อมูล การกู้คืน
(4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง
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