
 

 
 

(ร่าง) 

ประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

--------------------- 

  ด้วยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ๑.๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ๑.๒ ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัติ ดังนี ้
  (๑) จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื ่อนไหวทางการเงิน  ทั ้ง เง ินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการบัญชีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  (๒) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ่ายเงิน
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติของราชการ 
   (๓)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแผนและงบประมาณ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย 
จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  
  (๔) รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลแผนงาน
รวมทั้งข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทําแผน
และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
  (๕) ประสานงานภายในและภายนอกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทําแผน/การปฏิบัติ รวมทั้งได้มาซึ่งข้อมูล/ข้อสรุป/งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
  (๖) จัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการจัดทํา นําเสนอ และรายงานผล/
ตรวจสอบและประเมินผลเทียบแผน/รายงานการวิเคราะห์/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
  (๗) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (๘) ปฏิบัติงานอื่นหรืองานในหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    
 
   

/ ๑.๓ อัตราว่าง ... 
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 ๑.๓ อัตราว่าง และค่าตอบแทน ดังนี้  
  อัตราว่าง จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท 
 ๑.๔ สิทธปิระโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๑.๕ ระยะเวลาการจ้างครัง้แรก  ๑ ปี  
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 ๒.๑   คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑)   มีสัญชาติไทย 

(๒)   มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์นับจากวันสมัคร 
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ. 
 (๕)  ไม่เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
 (๖)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมายื่นด้วย 
 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันได้เช่นกัน 
หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ 

๒.๒   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งดังนี้ 
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี 
ที่ ก.พ. รับรอง 

๓. การรับสมัคร  
 ๓.๑   วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งตั้งสํานักงานชั่วคราวอยู่ที่สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
สี่แยกราชวิถี ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๐๕๘๐ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 

/ ๓.๒ หลักฐาน ... 
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 ๓.๒   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายคร้ังเดียวกัน
ไม่เกิน ๑ ปี (นบัถึงวันปิดรับสมัครสอบ) จํานวน ๓ รูป 
 (๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้สําเร็จ
การศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 (๓)   สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืนที่ทางราชการ
ออกให้ จํานวน ๑ ฉบับ 
 (๔)    สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (สําหรับผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - ช่ือสกุล 
(ในกรณทีี่ช่ือ – ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมคัรไม่ตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อ และวันที่กํากับไว้
ทุกหน้าของสําเนาหลักฐานด้วย          
 ๓.๓   ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที ่สมัครสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท และ
ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 ๓.๔   เงื่อนไขในการรับสมคัร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบ 
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น            

๔ .  การประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ     
     สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สี่แยกราชวิถี ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร และทาง www.cabinet.thaigov.go.th 
 
 

 / ๕. หลักเกณฑ์ ... 
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๕.   หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร คะแนนเต็ม

การประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)  
๑. ความรู้ทั่วไปและความสามารถด้านภาษาไทย 
 มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมายทั่วไป 
และมีความรู้ในหลักภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไทย สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
โดยสามารถจัดทําสรุปใจความ หรือจับประเด็นสําคัญของบทความได้ 

 
๑๐๐ 

 ๒. ความรู้ด้านบัญชีและงบประมาณ 
  มีความรู้ด้านบัญชี และความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและงบประมาณ  

๑๐๐ 

การประเมินครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ) 
๓. ความสามารถและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
 มีความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม Microsoft Word และ 
Microsoft Excel จนสามารถจดัทําและประยกุต์การใช้งานได้อย่างเหมาะสม ทําใหเ้กิดประสทิธิภาพ 

๕๐ 

การประเมินครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) 
๔. มีความรับผิดชอบ 
  มีความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะทําการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ ยอมรับ 
 ผลการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย อีกทั้งพยายาม 
ที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้น  

 
 

๕. มีความอดทนและเสียสละ 
 การกระทําทุกอย่างด้วยความต้ังใจ สม่ําเสมอเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหา
และอุปสรรคทั้งปวง การละความเห็นแก่ตัว ช่วยเหลือเกื้อกูล 
๖. มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอืน่ได้ดี 
 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารติดตามงานได้ และทําให้ เกิด 
สัมพันธภาพที่ดี 
๗. มีความคิดรเิริม่และปฏิภาณไหวพริบ 
 มีความสามารถในการค้นหาแนวทางใหม่ๆ  หรือวิธีการมาใช้ในการแก้ปัญหา 
และมีปัญญาไวรู้เท่าทัน 

โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะดําเนินการประเมินครั้งที่ ๑ และผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ จะต้องเข้า
รับการประเมินครั้งที่ ๒ และผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๒ จะต้องเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๓ ต่อไป  

/ ๖. เกณฑ์การตัดสิน ... 

     ๑๐๐ 



 
- ๕ - 

๖.   เกณฑ์การตัดสิน 
 ๖.๑   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในแต่ละวิชา
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ และรวมทุกวิชาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
      ๖.๒   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๖.๓ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีในการจัดจ้างจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ๖.๔ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชี
ในการจัดจ้างโดยเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดไปตามลําดับ 
 ๖.๕ การจัดจ้างจะจ้างโดยเรียงลาํดับตามที่ขึ้นบัญชีไว้ ในข้อ ๖.๔ และตามที่มีตําแหน่งว่าง  

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  
ณ สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สี่แยกราชวิถี ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร และทาง www.cabinet.thaigov.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อบัญชีเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่ง
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๘.   การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 

       (ลงนาม)      อําพน กิตติอําพน 
      (นายอําพน กิตติอําพน) 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 

 

 

สําเนาถูกต้อง 
 

 
(นางอุดมพร  เอกเอี่ยม) 

ผู้อํานวยการกลุ่มงานคลังและพสัดุ รักษาราชการแทน 
ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 


