(สําเนา)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
และตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
-----------------------------------ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 13,300 – 14,630 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
1.2 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 13,300 – 14,630 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
1.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 10,200 – 11,220 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
2. จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก
2.1 ตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.2 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จํานวน 3 ตําแหน่ง
2.3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 5 ตําแหน่ง
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป …

-2ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราช
บัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรืออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 ผู้สมัครสอบ …

-34.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
5. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่
วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2556 ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2579-3690 ในวันราชการและตามกําหนดเวลา
ดังนี้
- ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
- ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.
6. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
6.2 สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาอนุมัติ และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 31 ตุลาคม 2556
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ให้นํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทน
6.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
6.4 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ
6.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
ระดับปริญญาตรี สําหรับตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการและตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หรือสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว สําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 1 ฉบับ
กรณีผู้สมัครเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
ประจําปี 2556 และยังไม่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ให้พิมพ์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและพิมพ์หน้าที่มี
รายชื่อของตัวเองจากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. มายื่นแทนก่อน ทั้งนี้ หากเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) จะต้องนําสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ของ ก.พ. มายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ด้วย
6.6 ใบรับรองแพทย์ …

-46.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครและแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” พร้อมทั้งลงชื่อและ
วันที่กํากับไว้ด้วย
7. ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับการสมัครสอบ จํานวน 200 บาท
ที่ฝ่ายการเงิน กองคลัง และเมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8. เงื่อนไขการสมัครสอบ
8.1 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น
8.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
8.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากการสมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งมีผู้สมัครสอบนํามายื่น ไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
9. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร และทางเว็บไซต์
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (http://www.person.doae.go.th) หัวข้อ “การสอบ/สมัครงาน”
10. หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ภาค ดังนี้
10.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะตําแหน่งนั้นตามที่ได้กําหนดไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
10.2 ภาคความเหมาะสม …

-510.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
11. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
12. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
13. การบรรจุและแต่งตั้ง
13.1 ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งใดจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.
13.2 กรมส่งเสริมการเกษตรจะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการของรัฐทุกประเภท
14. การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในตําแหน่งอื่น
กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตําแหน่งว่างในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ส่วนราชการที่มี
ตําแหน่งว่าง สามารถนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งที่สอบครั้งนี้ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง
อื่นได้ การนํารายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบ
ครั้งนี้ โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร …

-6กรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการหรือมีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย (โทร.0-2579-3690)
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ)

สําเนาถูกต้อง
(นายคมกฤช อุทะโก)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

นําชัย พรหมมีชัย
(นายนําชัย พรหมมีชัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

-7รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556)
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการทางด้านสถิติ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น การคํานวณค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนจัดทําสถิติ การวางแผนงานการสุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนความแปรปรวน การใช้สถิติในการดําเนินงานวิจัย งานประเมินผล
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคํานวณค่าทางสถิติ การประมวลผลข้อมูล การศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการ
ในการปฏิบัติงานพัฒนางานทางด้านสถิติข้อมูล การจัดทําข้อมูลสารสนเทศ การแก้ไขปัญหาทางสถิติ การทําความเห็น
สรุปรายงาน เสนอแนะในงานด้านสถิติ เป็นวิทยากรฝึกอบรมและบรรยายในวิชาการและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
สถิติ การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล การจัดทําเอกสารวิชาการ คู่มือในงานที่รับผิดชอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
และได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดําเนินงานจัดทําสถิติข้อมูลของหน่วยงาน
ในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการประมวลผลข้อมูล (โปรแกรม SPSS, โปรแกรม Microsoft Excel) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
-----------------------------

-8หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ
การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง
การจัดทําเอกสารวิชาการและคู่มือในงานที่รับผิดชอบ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้คําปรึกษาแนะนํา ชี้แจงและตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของใบสําคัญคู่จ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงินและการคลัง
และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี
ของ ก.พ. แล้ว
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 หลักการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การเงิน และการธนาคาร

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

-9หน่วยที่ 3 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและ
การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การบันทึกบัญชี ทํารายงานการบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องของใบสําคัญคู่จ่าย
รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ประจําปี ชี้แจงและตอบปัญหา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ. แล้ว
หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และหลักการบัญชีเบื้องต้น
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