
 

 
 

ประกาศส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ในต าแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 

 ----------------------- 
 ด้วยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ   
ในต าแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา   
โดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน             
การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ                
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
     ต าแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,50๐ บาท หรือตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
 

๒.  จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
   ต าแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จ านวน 5 ต าแหน่ง   
 

๓.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 

     ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบ         
ท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑) 
 

                    ๔.  คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
                         ๔.๑  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖          
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 

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

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                     ข.  ลักษณะต้องห้าม 

                (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
                (๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน   

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  
                (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน      

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
             (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

      /(๕)  เป็น... 
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            (๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง      
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

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

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

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น 
  (๑๐)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น 
  (๑๑)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) 

(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙)    
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออก
จากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะ        
ทุจริตต่อหน้าที่  

 ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่มีสิทธิได้รับ
บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

 ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ 
แข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที ่นว ๘๙/๒๕๐๑  
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
  ๔.๒  ผูส้มัครสอบต้องมคีุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบ     
ท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑) 
   

๕.  การรับสมัครสอบ 
   ๕.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557           
ถึงวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้ 
   (1) เปิดเว็บไซต์  http://www.fpo.go.th หรือ http://www.job.fpo.go.th  
   (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาร์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
   (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4               
                                                                 File                            CD เป็นต้น 
  ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป      
พิมพ์แบบฟอร์มการช าเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอก 
ใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 
 
 
 

/ ๕.๒ น าแบบ ... 
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 ๕.๒  น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาร์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย        
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ภายในเวลาท าการของ      
บมจ.ธนาคารกรุงไทย การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
 5.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
   (1) ค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน 200  บาท 
   (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 30 บาท 
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 5.4  ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจ าตัวสอบโดยจะก าหนดเลข
ประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ 
 
                    6.  เงื่อนไขการสมัครสอบ 
                          6.๑  ผูส้มัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิด  
รับสมัครสอบ คือ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 6.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง         
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 137 
                        6.3  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ       
ในใบสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ  หรือ 
ตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ           
สศค. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียม            
ในการสมัครสอบ 
    

7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

    7.1 สศค. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ      
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สศค. ชั้น ๑ และท่ีเว็บไซต์ http://www.fpo.go.th หัวข้อ 
“การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล  
เข้ารับราชการในต าแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ” 
   7.2 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)       
สอบข้อเขียน ดังนี้ 
   (๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม         
แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด ๑ x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 
 
 

/(2) ส าเนา ... 

http://www.fpo.go.th/
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  (๒) ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript  of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน   
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อม      
ใบสมัครสอบได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
  (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารที่ใช้แทนตามกฏหมาย และส าเนาทะเบียนบ้าน 
จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๔) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น   ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐาน 
การสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๕) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. 
ระดับปริญญาโท จ านวน ๑ ฉบับ 
 ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงช่ือ วันที่               
และเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร  

8.  หลักสูตร และวิธีการสอบ 

     หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี ๒ ภาค ดังนี้ 
 8.๑  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)   

ผู้สมัครสอบต้องสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
(เอกสารหมายเลข ๑)  
                     8.๒  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                                 เปน็การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 
  ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน และผู้ที่สอบผ่าน        
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 9.  หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  9.1  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.     
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
    (1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
    (2)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (3)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    (5)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค  
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด  

/๑0. เกณฑ์การ ... 
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  ๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน   

    ผู้ทีจ่ะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค        
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐      
    

๑๑.  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามล าดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อ   

วัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งและความเหมาะสมกับต าแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน      
ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง           
ยังเท่ากันอีก ให้เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก  
    การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี   
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้         
เป็นอันยกเลิก    

  
๑๒.  การบรรจุและแต่งตั้ง 

                            ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยได้รับ 
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑  
   
  ๑๓.  การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 
ในต าแหน่งอ่ืน 
      กรณีท่ีส่วนราชการอ่ืนมีต าแหน่งว่างในต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือ
ใกล้เคียงกันกับต าแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและข้ึนบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีต าแหน่งว่างสามารถน ารายชื่อ           
ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนได้ การน ารายชื่อไปขึ้นบัญชี 
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนนี้ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิ  
ที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  17  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

 
                (ลงนาม)     สมชัย  สัจจพงษ์ 
 
 (นายสมชัย  สัจจพงษ์) 
                                                       ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



   

 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
แนบท้ายประกาศ สศค. ลงวันที่  17  มกราคม พ.ศ. 2557 

 
ต าแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 

  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้   
  

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  รวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน ทั้งเศรษฐศาสตร์        

มหภาคและจุลภาค (ด้านการคลัง ระบบการเงิน เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ) เพ่ือศึกษา   
วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะประเด็นส าคัญหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จะเป็นประโยชน์   
ต่อการวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดนโยบาย  แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ของ  
ผู้บังคับบัญชา  

(2)  ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในด้านใดด้านหนึ่งของการด าเนินนโยบาย มาตรการ
หรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ (ด้านการคลัง ระบบการเงิน เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ)    
เพ่ือจัดท ารายงานความก้าวหน้าและสนับสนุนการเสนอแนวทางหรือวางแผนแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหา   
อุปสรรคที่เกิดข้ึน 
  (3)  สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดท าดัชนี               
วัฏจักรเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจ าลองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ            
ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสนับสนุนและประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจต่างๆ (ด้านการคลัง ระบบการเงิน เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ) ของรัฐบาล
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศของผู้บังคับบัญชา  
 

 2.  ด้านการวางแผน              

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
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 3.  ด้านการประสานงาน  

 (1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด        
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
 (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
 4.  ด้านการบริการ  

 (1)  ให้ค าแนะน าหรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์ในระดับเบื้องต้น ให้แก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 (2)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ  ปรับปรุงหรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ  

ในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของกรมและประกอบการพิจารณาก าหนด นโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ  

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1.  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
                       2.  เป็นผู้ท่ีสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)   

1. ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ  
คะแนนเต็ม 150 คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียนเก่ียวกับความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ (การประยุกต์ใช้ความรู้          
ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน ตลาดทุน 
เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) 

2. ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 
  

 
 
 
 

******************* 
 


