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หน่วยที่ 1  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์
และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน บัญชีและ
งบประมาณ ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน ตามระเบียบ แนวทาง วิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่หน่วยงานก าหนดเพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี  
ของหน่วยงาน 

1.2 ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญการเบิกจ่ายเงิน การค านวณและตรวจสอบรายได้เพ่ือเรียกเก็บเงิน  
รายได้จากคู่สัญญา เพ่ือให้การตรวจสอบด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน มีเอกสาร ใบส าคัญการเบิกเงินที่ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ 

1.3 รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท ารายการับ-จ่าย เงินทดรองราชการ การวิเคราะห์งบการเงิน 
เพ่ือให้การรับ-จ่ายเกิดประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ 

1.4 ตรวจสอบข้อมูลในระบบบริหารเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกประเภททั้งเงินใน
และเงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้มีข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถไปใช้ในการบริหารและจัดท าต้นทุนผลผลิต  
ได้อย่างถูกต้อง 

1.5 ตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 

1.6 ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับและจ่ายเงิน เพ่ือให้
การรับและจ่ายเงินของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด 

1.7 รวบรวมข้อมูลและประมาณการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือร่วมจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณถัดไปของหน่วยงาน  

1.8. ติดตามและเร่งรัดการช าระหนี้ลูกหนี้เงินยืมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้
การเร่งรัดช าระหนี้สอดคล้องกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

1.9 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

1.10 ร่วมส่งเสริม แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ 

1.11 ร่วมจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
1.12 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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หน่วยที่ 1  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ต่อ) 
 

2. ด้านการวางแผน  
2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
2.2 ร่วมวางแผนการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานหรือร่วม

ด าเนินการวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน/ฝ่าย หน่วยงาน หรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
3. ด้านการประสานงาน        

3.1 ประสานความร่วมมือด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณแก่บุคลากร ทั้งภายใน และภายนอก
หน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3.2 ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ค าแนะน าเบื้องต้น แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ   

4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้น หรือถ่ายทอดความรู้ หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการเงินและบัญชีและความรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 
 
 

_________________________ 
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หน่วยที่ 2  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1.๑ รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือก าหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ 
     1.2 รวบรวมค าขอและจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก และวิธีประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง 
     1.3 จัดท ารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก 
     1.4 ดูแลการเบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
     1.5 ด าเนินการจัดหา ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุ และยานพาหนะในครอบครอง  เพ่ือให้มีสภาพ 
ที่เหมาะสม มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
     1.6 จ าหน่ายพัสดุ เมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพ่ือให้
พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด 
     1.7 ด าเนินการจัดสรรการใช้งานและดูแลงานยานพาหนะของหน่วยงาน รวมทั้งยานพาหนะจ้างเหมา 
เพ่ือก าหนดการใช้งานตามความจ าเป็นโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด 
 1.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
2. ด้านการวางแผน 
     วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
     3.1  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
    3.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
     4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น  
แก่หน่วยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
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หน่วยที่ 2  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ต่อ) 
 
      4.2  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
พัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
      4.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะหรือวิชาการ  
ที่เก่ียวข้อง 
 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
 

_________________________ 
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หน่วยที่ 3  ต าแหน่งนิติกร 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจ พิจารณา สืบสวน สอบสวน รายงาน เกี่ยวกับส านวนคดี เรื่องร้องทุกข์ 
ข้อเท็จจริง และสัญญาต่างๆ เพ่ือด าเนินการทางวินัยภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาและ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

๑.1 พิจารณาเรื่องร้องเรียน บัตรสนเท่ห์ของหน่วยงานในสังกัดหรือบุคคลภายนอก และตรวจสอบ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง ส านวนการด าเนินการทางวินัย และส านวนความรับผิดทางละเมิดที่หน่วยงานในสังกัด
ส่งมา เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐและนิติธรรม สืบสวนข้อเท็จจริง กรณีฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

1.2 พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
1.3 พิจารณาแก้ไขอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 
1.4 พิจารณาด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนดและด าเนินการต่างๆ

ที่มีความเก่ียวข้องกับการด าเนินคดี เพ่ือให้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้  
1.5 พิจารณาและตรวจสอบสัญญาต่างๆ เพ่ือให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย  

ที่เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
1.6 รวบรวมสถิติข้อมูลคดี (วินัย ร้องเรียน บัตรสนเท่ห์ ร้องทุกข์ เป็นต้น) สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพ่ือจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
1.7 ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมจริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับของกรม และยกย่องผู้เป็น

แบบอย่างที่ด ี
1.8 ด าเนินการด้านการสร้างมาตราฐานความโปร่งใสภายในกรม 
1.9 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรม 
1.10 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย

และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานความร่วมมือและติดตามการด าเนินงานด้านกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ทิศทางในการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบงานที่ก าหนด  

3.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 



 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

 
 

หน่วยที่ 3  ต าแหน่งนิติกร (ต่อ) 
 
4. ด้านการบริการ 
     4.1 ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
     4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน  
ทั้งภายในและภายนอก 
 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
 

_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

 
 

หน่วยที่ 4  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ 
แนะน า และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ
จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐาน
ตรวจสอบได ้

1.๒ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

1.๓  ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน  

1.4 รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้อ านวยการ เพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  

1.5 ปฏิบัติงานด้านธุรการคดี เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการด้านงานธุรการคดี เป็นไปตามขั้นตอน
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

1.6 ร่วมสนับสนุนในการด าเนินการ แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนได้รับ
การปฏิบัติตามมาตรฐาน 

1.7 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
2. ด้านการบริการ 

2.1 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

2.2 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
2.3 ผลิต/จัดท าเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตร

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 
 

_________________________ 


