






เอกสารแนบ

ชื่อตําแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน

ประกาศ คําสั่งแบบฟอร์มและ เอกสารต่าง ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร

รหัสต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพิมพ์ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหาร 

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานสารบัญ

อิเล็กทรอนิกส์ เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทําบัญชีเบื้องต้น และจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม 

แฟ้ม ใบสําคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบรวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง 

ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน เดือนละ  7,370  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ

    สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

    เทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน  และ

2. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้ในโปรแกรม

    Microsoft office

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

ความรู้

 - ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 100 สอบข้อเขียน

   พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

 - ความรู้เก่ียวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

    พ.ศ. 2544

ความสามารถ 100 ทดสอบตัวอย่างงาน

 - ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

   (ทดสอบพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คํา)

 - ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา และโปรแกรม

    ตารางทําการ (ทดสอบการพิมพ์หนังสือราชการ)

คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน 100 สัมภาษณ์

 - ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

 - ความละเอียดรอบคอบ

 - ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind)

 - มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี
รวม 300

สมรรถนะ



เอกสารแนบ

ชื่อตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบใบสําคัญลงทะเบียนและเก็บหลักฐานและเอกสาร

เก่ียวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสําคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทําใบเบิก 

และใบนําส่งเงิน ช่วยทําฎีกาเบิกเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยนําเงินฝากและเบิกเงินจาก

ธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงินช่วยรวบรวมรายละเอียด

เก่ียวกับการทํางบประมาณ และการขออนุมัติเงินงบประมาณช่วยทําบัญชีบางประเภท 

เช่นบัญชีรับ-จ่ายเงิน บัญชีพัสดุ ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน เดือนละ  7,370  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ

สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

ความรู้ 100 สอบข้อเขียน

 - ความรู้เก่ียวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น  

 - ความรู้เก่ียวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

    และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

 - ความรู้เก่ียวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

    และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

ความสามารถ 100 ทดสอบตัวอย่างงาน

 - ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา และโปรแกรม

    ตารางทําการ (ทดสอบการทําตารางทําการและคํานวณ)

คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน 100 สัมภาษณ์

 - ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

 - ความละเอียดรอบคอบ

 - ความซื่อสัตย์

 - ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind)

 - มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี
รวม 300

สมรรถนะ



เอกสารแนบ

ชื่อตําแหน่ง พนักงานสื่อสาร

กลุ่มงาน เทคนิค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับ–ส่งข่าวประจําเครื่องสื่อสาร ตรวจข่าว รวบรวมและเรียบเรียง

การรับ–ส่งข่าวประจําวัน เพ่ือเป็นข้อมูลและหลักฐาน ติดตั้ง ตรวจซ่อม โทรศัพท์

ประจําสํานักงาน วิทยุสื่อสาร ของหน่วยงาน ดูแลบํารุง รักษาเครื่องวิทยุรับ – ส่ง 

ชนิดติดตั้งประจําของหน่วยงานต่าง ๆ ตู้สาขาโทรศัพท์ จัดทําบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ 

อะไหล่สํารองท่ีใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ประจําสํานักงาน จัดระบบ

การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของงานสื่อสารให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ ตรวจสอบ

การใช้คลื่น ความถ่ีวิทยุ หาทิศทางของสถานีวิทยุ จัดทําทะเบียนความถ่ี วิทยุ ติดตั้ง

และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุม ติดต่อประสานงานกับบุคคล

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดทําหนังสือราชการของงานสื่อสาร ให้คําปรึกษา แนะนํา

การให้บริการและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและในงานท่ีรับผิดชอบ 

เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บริการในการสื่อสารนอกเหนือจากงาน

ท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน เดือนละ  7,370  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

ความรู้ 100 สอบข้อเขียน

 - ความรู้เก่ียวกับกรมสรรพสามิต และสินค้าท่ีกรมสรรพสามิต

    จัดเก็บภาษี

 - ความรู้เก่ียวกับวิทยุสื่อสาร

 - ความรู้เก่ียวกับเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ความสามารถ 100 สัมภาษณ์

 - ความสามารถเก่ียวกับแก้ไข ซ่อมแซม บํารุงรักษา เครื่องมือ

    และอุปกรณ์สื่อสารเบื้องต้น

 - ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาสื่อสาร

คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน 100 สัมภาษณ์

 - ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

 - ความละเอียดรอบคอบ

 - ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind)

 - มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี
รวม 300

สมรรถนะ
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