- สําเนา ประกาศจังหวัดพะเยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ดวยจังหวัดพะเยา ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ
และเงือ่ นไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ ง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของกลุม งาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ คําสัง่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๕๓ เรื่อง มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัตริ าชการแทนและ
คําสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๔๑๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรือ่ ง ผูวาราชการจังหวัดพะเยามอบอํานาจให
รองผูวาราชการจังหวัดพะเยาปฏิบัติราชการแทนดานการบริหารงานบุคคล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรร
เปนพนักงานราชการ จํานวน ๖ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
๑.๑ กลุมงาน
เทคนิค
ชื่อตําแหนง นายชางเทคนิค
ปฏิบัติงานที่ กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมอํานวยการ โรงพยาบาลพะเยา
อัตราวาง
๑ อัตรา
คาตอบแทน ๑๑,๒๘๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง นับแตวันเริ่มจาง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑.๒ กลุมงาน
บริการ
ชื่อตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ
อัตราวาง
๑ อัตรา
ปฏิบัติงานที่ กลุมงานพัสดุ กลุมอํานวยการ โรงพยาบาลพะเยา
คาตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง นับแตวันเริ่มจาง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑.๓ กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ชื่อตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราวาง
๑ อัตรา
ปฏิบัติงานที่ กลุมงานบัญชี กลุมอํานวยการ โรงพยาบาลพะเยา
คาตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง นับแตวันเริ่มจาง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
/๑.๔ กลุมงาน...

-๒๑.๔

๑.๕

๒.

กลุมงาน
ชื่อตําแหนง
อัตราวาง
ปฏิบัติงานที่

วิชาชีพเฉพาะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
๒ อัตรา
กลุมงานสารสนเทศทางการแพทย กลุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา
คาตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง นับแตวันเริ่มจาง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ชื่อตําแหนง นักวิชาการศึกษา
อัตราวาง
๑ อัตรา
ปฏิบัติงานที่ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
คาตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง นับแตวันเริ่มจาง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเ ฉพาะสําหรับตํา แหนงของผูมีสิ ทธิ สมั ครเขา รับการ

เลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดีจนเปนทีร่ ังเกียจของสังคม
(๗) ไมเปนผูเ คยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร
หมายเหตุ ผูทผี่ านการเลือกสรรในวันทีท่ ําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย

/คุณสมบัติ...

-๓คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข ๑) โดยสามารถตรวจสอบคุณวุฒิดวยตนเอง ซึ่งเปนการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.ไดทาง
http://www.ocsc.go.th/civilservant/accreditation
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ ฝายการเจาหนาที่ อาคาร
อํานวยการชั่วคราว ชั้น ๒ โรงพยาบาลพะเยา ตั้งแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการโดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสอบ
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน
๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา เชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน
หรือสําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลัก สูตรตอเนื่องให แนบมาพรอมนี้) ที่แสดงวาเปนผู มี
วุฒิ การศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่
สิงหาคม ๒๕๖๑
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่ง
จะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สํา เนาหลัก ฐานอื่น ๆ เชน ใบสํา คัญ การสมรส (เฉพาะผูส มัค รเพศหญิง )
ใบเปลี่ยน- ชื่อ –นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผสู มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชือ่ กํากับไวดวย
๓.๓ คาธรรมเนียมสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงทีส่ มัครตามอัตรา ดังนี้
ตําแหนงนายชางเทคนิค,ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ตําแหนงละ ๕๐ บาท ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี,
นักวิชาการคอมพิวเตอร และตําแหนงนักวิชาการศึกษา ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวา
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทัง้ ยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส มัคร
ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผสู มัครไมมสี ิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนีเ้ ปนโมฆะสําหรับผูนั้น และ
จังหวัดพะเยา จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย
/๔. การประกาศ...

-๔๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดพะเยา จะประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บอรดประชาสัมพันธ
ฝายการเจาหนาที่ อาคารอํานวยการชั่วคราว โรงพยาบาลพะเยา และทาง www.phayaohospital.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรบั การประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑการเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑
สอบขอเขียน
๑. ความรูความสามารถทั่วไป
๑๐๐
สอบขอเขียน
๒. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
๑๐๐
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง
รวม

๑๐๐

สอบสัมภาษณ

๓๐๐

จังหวัดพะเยา จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ ๑ ในขอ ๑ กอน และผูผ านการ
ประเมินในครัง้ ที่ ๑ ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินในขอที่เหลือในครัง้ ที่ ๒ ตอไป
๖. เกณฑการตัดสิน
ผูทจี่ ะถือวาเปนผูท ี่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครัง้ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
ผูที่จะถือวาเปนผูมสี ิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่
๒ จะตองเปนผูทสี่ อบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนทีส่ อบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับทีจ่ ากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับทีส่ ูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ได
คะแนนจากการประเมินความรูค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีส่ ูงกวา
และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เทากัน ใหพิจารณา
กําหนดเลือกความรูความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกําหนดใหเปนผูอยูในลําดับทีส่ ูงกวาก็ได
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
จังหวัดพะเยา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอรด
ประชาสั ม พั น ธ ฝ า ยการเจ า หน า ที่ ชั้ น ๒ อาคารอํ า นวยการชั่ ว คราว โรงพยาบาลพะเยา และทาง
www.phayaohospital.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด
๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
/๘. การจัดทําสัญญา...

-๕๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่ จังหวัดพะเยากําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) วุฒิชัย เสาวโกมุท
(นายวุฒิชัย เสาวโกมุท)
รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดพะเยา
ลงชื่อ (ขจร วินัยพานิช)
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดพะเยา

สําเนาถูกตอง
(นางกรรณิการ คําศรีพล)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

เอกสารหมายเลข ๑
เอกสารแนบทายประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
๑. ตําแหนงนายชางเทคนิค
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบั ติง านเกี่ ยวกับ งานทางเทคนิค ซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิบั ติเ กี่ยวกั บ ซ อ ม
สราง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ใหเปนไปตามแบบ
แปลน และรายละเอียดที่กําหนด ควบคุมระบบงานที่ใชเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ หลายชนิดรวมกัน
คํานวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกลาว ชวยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม
ตามกฎหมายวาดวย วิชาชีพวิศวกรรมตามที่ไดรับ มอบหมาย สํารวจทองที่เพื่อกําหนดเขตและสถานที่เกี่ยวกับการ
ประกันภัย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานดาน
ชางเทคนิค ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใตการกํ ากั บ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซ อมและบํารุง รั กษา ระบบสาธารณูป โภค เครื่ องจั กร เครื่อ งยนต
เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ วัสดุและครุภัณฑอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและพรอมในการใชงาน
(๒) ซอ ม สร าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่อ งยนต
เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ รวมทั้งการทดลองใชเครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งกอสราง เพื่อใหเปนไปตามหลักวิชาและ
มาตรฐานงานชาง และใหเกิดความปลอดภัย
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําขอมูล ถายทอดความรูทั้งในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะทั่วไป
ให แ ก บุ ค ลากรภายในหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ หน ว ยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื่ อ ให มี ค วามรู
ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
(๒) ติดตอประสานกับหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ คุณวุฒิอ ยางอื่นที่เที ยบไดไม ต่ํากวานี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางชางยนต ทางชางกลโรงงาน ทางชางโลหะ ทางชางไฟฟา ทางชางไฟฟากําลัง ทางชางกอสราง ทางชางยนต
ทางชางโยธา ทางชางอิเล็กทรอนิคส ทางชางวิทยุและโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลาวขางตน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
๑. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๒. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๓. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

-๒๒. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบั ติง านเกี่ ยวกั บ งานทางวิชาการเงิ นและบั ญ ชี ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิบั ติ
เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของสวนราชการ การศึกษา วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล การใช
จายเงิน การวิเคราะหฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะหงบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบ
ความถูกตองของการลงบัญชีประเภทตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดับ ต น ที่ ตอ งใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํ า งาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบวิธีการของสวนราชการ
(๒) รวบรวมขอมูล และรายงานการเงินของสวนราชการ เพื่อพรอมที่จะปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง
และทันสมัย
(๓) จัดทําและจัดสรรงบประมาณแกหนวยงานของรัฐเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณตรงกับความ
จําเปนและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน
(๔) ศึกษาวิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหการใชจายเงิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ
(๕) ดูแลการรับและจายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จายเงิน เพื่อให
การรับ-จายเงินขององคกรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(๖) ถายทอดความรูดานการเงินและบัญชี แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เชน ใหคําแนะนํา ในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณ
เครื่องมือที่ถูกตอง เปนตน เพื่อถายทอดความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปน
ประโยชน
/(๒) จัดเก็บ...

-๓(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชี เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาการบัญ ชี สาขาวิชาบริหารธุรกิ จ
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตรซึ่งไดศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาดังกลาวขางตน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
๑. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๒. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๓. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

-๔๓. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางการพัสดุทั่วไปของสวนราชการ ซึ่งมีลักษณะ งานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี ทะเบียน
พั ส ดุ การเก็บ รัก ษาใบสํา คัญ หลัก ฐานและเอกสารเกี่ยวกั บพัส ดุ การแทงจําหนายพัส ดุที่ ชํารุด การทํา สัญ ญา
การตออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซือ้ หรือสัญญาจาง และปฏิบัตหิ นาที่อื่น ที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
พัสดุตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ วาจาง การเก็บรักษา นําสง การซอมแซม
และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เพื่อใหอยูในสภาพดีพรอม ตอการใชงาน
(๒) ทํ าทะเบี ยนการเบิ ก จ ายพั ส ดุ การเก็ บ รั ก ษาใบสํ าคัญ หลั ก ฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพื่ อ รวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน
(๓) รางและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเปน
หลักฐานในการดําเนินงาน
(๔) รายงาน สรุ ป ความเห็ นเกี่ ยวกั บ งานพั ส ดุ เพื่ อ จั ดทํ ารายงาน และนําเสนอผู บั ง คับบัญชา
ในหนวยงาน
(๕) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อรวมพัฒนาใหระเบียบการ ปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(๖) ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใสตรวจสอบได
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงาน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ตางหนวยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ใหบริการ หรือขอความชวยเหลือในดานที่ตนรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ชาชี พ ชั้น สู ง หรื อ คุณวุ ฒิ อ ยางอื่ น ที่ เ ที ยบไดไ ม ต่ํา กวา นี้ใ นสาขาวิ ชาการบั ญ ชี
การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกิจการเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน โยธา
เทคนิคสถาปตยกรรม การกอสราง ไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิคส หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
ดังกลาวขางตน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
๑. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๒. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๓. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

-๕๔. ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิ บั ติ ง านทางวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การศึก ษา วิเ คราะห กําหนดคุณลัก ษณะของเครื่ อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่ องคอมพิ วเตอร ศึกษา
วิเคราะห ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต การจัดทําคูมือการใชคําสั่งตาง ๆ กําหนดคุณลักษณะ
ติดตั้งและใชเครื่องมือ ชุดคําสั่ งสื่อสาร การจั ดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้ งการดําเนินการเกี่ยวกับการ
กระทําผิดทางคอมพิ วเตอร และธุรกรรมทางอิ เล็ กทรอนิกส การให คําปรึ กษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับ วิท ยาการ
คอมพิวเตอร ดานตาง ๆ แกบุคคล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดับ ต น ที่ ตอ งใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํ า งาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ติดตั้ง เครื่อ งคอมพิ วเตอร สวนบุคคล ชุดคําสั่ง ระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่ ง สําเร็ จ รูป ระบบ
เครือ ขายคอมพิวเตอร และอุป กรณที่เ กี่ ยวขอ ง เพื่ อสนับสนุนใหง านเทคโนโลยีส ารสนเทศดําเนินไปไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน
(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เพื่อใหขอมูลที่ไดถูกตองแมนยําและทันสมัย
(๓) ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมีคุณสมบัติที่ถูกตอง ตรงตามความ
ตองการและสภาพการใชงานของหนวยงาน
(๔) เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลที่ไดวางแผนไว เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) เขี ย นชุ ด คํ า สั่ ง ทดสอบความถู ก ต อ งของคํ า สั่ ง แก ไ ขข อ ผิ ด พลาดของคํ า สั่ ง เพื่ อ ให
ระบบปฏิบัติการทํางานไดอยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพ
(๖) ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลของ
หนวยงานที่ไมซับซอน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และตรงตามความ
ตองการของหนวยงาน
(๗) ช วยรวบรวมขอ มู ล และวิ เ คราะห ออกแบบ และพั ฒ นาระบบงานประยุก ต เพื่ อ ให ไ ด
ระบบงานประยุกตที่ตรงตามคุณลักษณะและความตองการของหนวยงาน
(๘) รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง
เพื่อใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความตองการใชของหนวยงาน
(๙) ชวยตรวจสอบ สื บ คน และรวบรวมขอมู ล การใชง านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เ ขาขายไม
เหมาะสม ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ของขอมูลหรือระบบ
(๑๐) ชวยตรวจสอบและรวบรวมข อ มู ล เพื่ อ ประกอบการออกใบอนุ ญ าต เพื่ อ ให ก ารออก
ใบอนุญาตเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด

-๖๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานงานทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ชวยจัดทําคูมือระบบและคูมือผูใช เพื่อใหผูใชสามารถใชงานคอมพิวเตอรไดดวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ
(๒) ดําเนินการฝก อบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานที่พัฒนาแกเจาหนาที่
ผูใชงาน เพื่อสรางความรูความเขาใจในดานวิชาการคอมพิวเตอร
(๓) ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูใชเมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อให
ผูใชสามารถแกไขและใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ ทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
๑. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๒. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๓. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

-๗๕. ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ ยวกับการศึกษา
วิเคราะห วิจัย เพื่อจัดทํานโยบายแผน และมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาหลัก
การศึกษาทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน สือ่ การเรียนการสอน สื่อการศึกษา การสงเสริมการจัด
การศึกษา การตรวจสอบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เปนตน และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ตน ที่ ต อ งใชค วามรู ความสามารถทางวิ ชาการในการทํ างาน
ปฏิบั ติง านดานการสอนและการอบรม ภายใตก ารกํ ากั บ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบั ติง านอื่ นตามที่ ไดรั บ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติ
(๑) ศึกษา วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเปนขอมูลประกอบการการพัฒนางาน ดาน
การศึกษาและที่เกี่ยวของ
(๒) ศึก ษา วิเ คราะห วิจัยเบอ งตน เพื่อ ประกอบการจั ดทํ าขอ เสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(๓) จัดทําแผนงาน/โครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและ เอกสารดานการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงใหทันสมัย เพื่อ
เปนหลักฐานอางอิงและใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(๕) สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
(๖) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะหวิจัย เพื่อ
พัฒนางานดานการศึกษา
๒. ดานการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด ความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) จัดบริการสงเสริมการศึกษา เชน จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑทางการศึกษาและ แหลง
เรียนรู เพื่อใหการบริการความรูและบริการทางดานการศึกษาและวิชาชีพแกประชาชนอยางทั่วถึง
(๒) ผลิตคูมือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งใหคําแนะนําปรึกษาเบื้องตน แก
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป
(๓) ดําเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติจัดประชุมอบรมและสัมมนา เกี่ยวกับการ
แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและใหแนวทางการศึกษาและ แนวทางการเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป

-๘(๔) เผยแพร ก ารศึก ษา เชน จั ดรายการวิท ยุ โทรทั ศน เขียนบทความ จั ดทํ าวารสาร สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสเอกสารตางๆรวมทั้งการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆเพื่อใหความรูดานการศึกษาการแนะ แนว
การศึกษาและวิชาชีพ อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ ทียบไดไมต่ํากวานี้ ในทุกสาขาวิชา
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
๑. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๒. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
๓. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

