
 

 

ประกาศจังหวัดนนทบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

……………………………….. 

 ด้วยจังหวัดนนทบุรี  โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี    ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ  และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์  2547  และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์  
2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี   มีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ค่าตอบแทน  และอัตราว่าง  ตามเอกสารแนบท้าย 

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกินวันที่  30  กันยายน  2559  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1. ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 
2. ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี 
3. หรือเหตุอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

2.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์   
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน 

                ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมือง 
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    ไม่เป็น             
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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หมายเหตุ     ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง    จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 

ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)  ได้แก่  โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้าง
ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคติดยาเสพติดให้โทษ  และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้    จังหวัดนนทบุรี ประสงค์จะรับสมัครจากบุคคลทั่วไป   เพ่ือ

เลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งก าหนดตามเอกสารแนบท้าย 
 

3.  การรับสมัคร 
3.1  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ่ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี   ตั้งแต่

วันที่  13 – 24  มิถุนายน 2556   ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม    ในการ
สมัคร 100 บาท  เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

         3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5x2 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 1  

ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน 3 รูป 
  (2)   ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน         

แสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ  โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร   

ในกรณีที่ไมส่ามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร  
หรือปริญญาบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได้ 

(3)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4)   ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
(5)   ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร  (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น)   

หรือได้รับการยกเว้น  จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
(6)   หนังสือรับรองการผ่านงาน เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ฉบับ  (ถ้ามี)

ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 3.3  ค่าธรรมเนียมสอบ 
            ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบต าแหน่งละ 100 บาท 
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ 

    3.4   เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกก  
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความ 
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ผิดพลาดอันเกิดจากผู ้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่   
สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ  ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   และจังหวัดนนทบุรี   จะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการ  สมัครสอบนั้นด้วย  และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ ได้ 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

จังหวัดนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนด  วัน  เวลา  
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  28  มิถุนายน 2556  ณ  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  
และทาง  Website  ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 

4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

  

ตารางท่ี 1   การประเมินสมรรถนะของต าแหน่งที่ใช้วุฒิปริญญาตรีในการสอบ 
ต าแหน่ง    นักวิชาการสหกรณ์   

ประเมิน 
ครั้งที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม 

วิธีการ 
ประเมิน 

1 1)  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการ 
สหกรณ์ 
2)  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3)  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
4)  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  และความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5)  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา
และสรุปเหตุผล   

200 สอบข้อเขียน 

2 1)  มีความรู้ความเข้าใจ  หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
2)  คุณลักษณะอื่น ๆ  ที่เหมาะสมหรือจ าเป็นกับงานที่จะ
ปฏิบัติ  เช่น  การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  บริการที่ดี  
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน  จริยธรรม  และความร่วม
แรงร่วมใจ 

100 สอบสัมภาษณ์ 
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        ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   
ประเมิน 
ครั้งท่ี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
วิธีการ 
ประเมิน 

1 1) มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การสหกรณ์ 
2) มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
การเงินและบัญชี 
3)  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและ
งานสารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  และ
มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
4) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และ
ข้อบังคับอื่น  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5)  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  และความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา
และสรุปเหตุผล   

200 สอบข้อเขียน 

2 1)  มีความรู้ความเข้าใจ  หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ในต าแหน่งที่สมัครสอบ 
2)  คุณลักษณะอื่น ๆ  ที่เหมาะสมหรือจ าเป็นกับงานที่
จะปฏิบัติ  เช่น  การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
บริการที่ดี  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน  จริยธรรม  
และความร่วมแรงร่วมใจ 

100 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 
จังหวัดนนทบุรี   จะด าเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ก่อน  และผู้ผ่านการประเมิน

สมรรถนะครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2  ตามวัน เวลา ที่ก าหนด ต่อไป 

5.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนใน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ  แต่ละ

สมรรถนะ  (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  และสมรรถนะในครั้งที่ 2 )  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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1 นักวิชาการสหกรณ์ ปฏบิติังานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงาน  - ได้รับวฒิุปริญญาตรี หรือ 1) มีความรู้ในหลักวชิาที่เกี่ยวข้องกับการ 15,960
(1 อัตรา) วชิาการและการส่งเสริมสหกรณ์ โดยปฏบิติั คุณวฒิุอย่างอื่นที่เทยีบได้ ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเหมาะสมแก่การ

หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ไม่ต่่ากวา่นี้ ในสาขาวชิา ปฏบิติังานในหน้าที่

1) ศึกษา  วเิคราะห ์ ท่าความเหน็  เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาการบญัชี 2) มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความรู้ทั่วไป

สรุปรายงาน เสนอแนะ  และปฏบิติังานที่ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ เกี่ยวกับการสหกรณ์

ค่อนข้างยากเกี่ยวกับวชิาการสหกรณ์และ หรือสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 3) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย

การส่งเสริมสหกรณ์ ทางธรุกิจการเกษตร หรือ วา่ด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรือน 

2) ศึกษาวเิคราะห ์อุปสรรค และปญัหา ทางบริหารธรุกิจเกษตร หรือ กฎหมายวา่ด้วยระเบยีบบริหาร

ข้อขัดข้องในการส่งเสริมสหกรณ์ ทางการบริหารธรุกิจเกษตร หรือ ราชการแผ่นดิน  ระเบยีบส่านักนายก  
หรือการด่าเนินงานของสหกรณ์ หรือผลที่จะ ทางการบริหารธรุกิจการเกษตร รัฐมนตรีวา่ด้วยพนักงานราชการ  และ

ได้รับเมื่อมีการปรับปรุงระเบยีบ หรือวธิกีาร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบงัคับอื่น

ส่งเสริมสหกรณ์  หรือความสัมพนัธร์ะหวา่ง  หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ที่ใช้ในการปฏบิติังานในหน้าที่

การส่งเสริมสหกรณ์  และโครงสร้างการพฒันา หรือทางการสหกรณ์ 4) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์

เศรษฐกิจต่าง ๆ ปจัจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

3) รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา

เพื่อประกอบการศึกษา  วเิคราะห ์แนวทาง และความรู้ด้านคอมพวิเตอร์ อย่างเหมาะสม

การส่งเสริมสหกรณ์ใหเ้หมาะสมกับ แก่การปฏบิติังานในหน้าที่

สถานการณ์  6)มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล

4) ช่วยศึกษาวเิคราะหโ์ครงสร้างการจัดต้ัง  วเิคราะหป์ญัหา  และสรุปเหตุผล

หรือการขยาย  ปรับปรุง  สหกรณ์  7) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจ่าเปน็

5) ศึกษาค้นควา้รวบรวมข้อมูลเพื่อ กับงานที่จะปฏบิติั  เช่น  ปฏบิติังานแบบ

ประกอบการพจิารณาวางหลักเกณฑ์ มุ่งผลสัมฤทธิ ์ บริการที่ดี  การส่ังสม

และปรับปรุงแก้ไขระเบยีบวธิกีารปฏบิติั ความเชี่ยวชาญในงาน  จริยธรรมและ

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์  ความร่วมแรงร่วมใจ

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน  ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ ค่าตอบแทน  และอัตราว่าง  

ล่าดับที่ ชื่อต่าแหน่ง ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง
           ความรู้ความสามารถ                

 (สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์)
    อัตราค่าตอบแทน
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ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน  ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ ค่าตอบแทน  และอัตราว่าง  

ล่าดับที่ ชื่อต่าแหน่ง ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง
           ความรู้ความสามารถ                

 (สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์)
    อัตราค่าตอบแทน

6) ส่งเสริม  แนะน่า  และติดตาม

การด่าเนินการของสหกรณ์  และกลุ่ม

เกษตรกรใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายวา่ด้วย

สหกรณ์  ข้อบงัคับ  ระเบยีบ  ค่าส่ัง

และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7) ด่าเนินการหรือประสานงานโครงการต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุน

การปฏบิติังานของหน่วยงานหรือเพื่อสนับสนุน  

ส่งเสริมการด่าเนินงานของสหกรณ์

8) เผยแพร่การสหกรณ์  ฝึกอบรมสมาชิก

สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนทั่วไป  

9) เข้าร่วมประชุม  จัดท่าคู่มือ  จัดท่าค่าชี้แจง

และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในงานส่งเสริมสหกรณ์

10) ใหค่้าปรึกษา  แนะน่า  และตอบปญัหา

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  

11) ปฏบิติัหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
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ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน  ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ ค่าตอบแทน  และอัตราว่าง  

ล่าดับที่ ชื่อต่าแหน่ง ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่ง
           ความรู้ความสามารถ                

 (สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์)
    อัตราค่าตอบแทน

2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏบิติังานเกี่ยวกับการเงินและบญัชี คุณวฒิุประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) 1) มีความรู้ในวชิาด้านการเงินและบญัชีแก่การ 1) ปวช.= 9,960
(1 อัตรา) ของหน่วยงานที่ค่อนข้างยาก โดย หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค ปฏบิติังานในหน้าที่ 2) ปวท.หรือ อน-ุ

ปฏบิติัหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2) มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความรู้ทั่วไป ปริญญา 2 ปี
หลายอย่าง  เช่น 2 ป ีต่อจากประกาศนียบตัรมัธยมศึกษา เกี่ยวกับการสหกรณ์     = 11,450
1) จัดท่าฎกีา ใบน่าส่ง  ตรวจสอบหลักฐาน  ตอนปลายหรือเทยีบเทา่  หรือ 3) มีความรู้ความสามารถในการปฏบิติังาน 3) ปวส.หรือ อน-ุ
และใบส่าคัญการเบกิจ่ายเงิน ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ธรุการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ปริญญา 3 ปี
2) จัดท่าบญัชีทั่วไป และบญัชีต่าง ๆ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในการปฏบิติัหน้าที่  และมีความรูทั่วไป     = 12,240
ที่เกี่ยวกับงบประมาณของราชการ ต่อจากประกาศนียบตัรมัธยมศึกษา เกี่ยวกับเหตุการณ์ปจัจุบนั

3) จัดท่าและควบคุมบญัชีพสัดุ ตอนปลายหรือเทยีบเทา่  หรือเทยีบได้ 4) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายวา่

4) จัดท่ารายงานทางการเงินและบญัชี ในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิา ด้วยระเบยีบราชการพลเรือน  กฎหมาย

5) การพจิารณาและเสนอความเหน็เกี่ยวกับ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏบิติั วา่ด้วยระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน

ระเบยีบปฏบิติัด้านการเงิน การงบประมาณ ระเบยีบส่านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วย

และการบญัชี พนักงานราชการ  และกฎหมาย กฎ ระเบยีบ

6) ร่างบนัทกึและแจ้งท่าหนังสือโต้ตอบ และข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏบิติังานในหน้าที่

เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 5) มีความรู้ความสามารถในการใช้

7) การบนัทกึ ตรวจสอบ และส่งข้อมูลต่าง ๆ ภาษาและความรู้ด้านคอมพวิเตอร์

ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่างเหมาะสมในการปฏบิติัหน้าที่

8) ด่าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม 6) มีความสามารถในการศึกษา

สนับสนุนระบบ GFMIS  เปน็ไปด้วยความ หาข้อมูล  วเิคราะหป์ญัหาและสรุปเหตุผล

ถูกต้อง รวดเร็ว และเปน็ปจัจุบนั 7) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม  หรือ

9) ใหค่้าปรึกษา แนะน่า ตอบปญัหา จ่าเปน็กับงานที่จะปฏบิติั  เช่น  ปฏบิติังาน

และชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์ บริการที่ดี  การส่ังสม

10) ปฏบิติัหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ความเชี่ยวชาญในงาน  จริยธรรม  และ

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ความร่วมแรงร่วมใจ

กลุ่มงานบริการ
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