
 
 
 
 
 

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่ อบรรจุและแต่งตั้ ง บุคคลเข้า รับราชการในตําแหน่ ง              

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  และตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 

  

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

  ด้วย  กรมประชาสัมพันธ์จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล         
เข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน  ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  และตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน        
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 1๗ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 255๖ เรื่อง การสรรหาโดย
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ  
 ๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   จํานวน   ๓   อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๐0 – ๑๖,๕๐๐ บาท  ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด    
ให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักนายกรัฐมนตรีหรือที่ ก.พ. จะกําหนด  
 ๑.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   จํานวน   ๑   อัตรา 
 อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐0 – ๑๒,๖๕๐ บาท  ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด     
ให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักนายกรัฐมนตรีหรือที่ ก.พ. จะกําหนด 
 ๑.๓ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   จํานวน   2   อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๕๐0 – ๑๒,๖๕๐ บาท  ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด          
ให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักนายกรัฐมนตรีหรือที่ ก.พ. จะกําหนด 
 
 
 

 

  / ๑.๔ ตําแหน่ง ... 

(สําเนา) (สําเนา)
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 ๑.๔ ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน   จํานวน   1   อัตรา 
  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๕๐0 – ๑๒,๖๕๐ บาท  ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด          
ให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักนายกรัฐมนตรีหรือที่ ก.พ. จะกําหนด 

 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

 3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 3.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี 
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (2)  เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  
 (3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

 (4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (5)  เ ป็นกรรมการหรือผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งที่ รับผิดชอบในการบริหาร        
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 (6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                
 (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  เพราะกระทําความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 
 (๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัย    
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานของรัฐ 
   / ผู้ที่จะ ... 
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ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณี      
มีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว    
และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (10)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว 
และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  สําหรับผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1)  ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ   
พลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเม่ือพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร  กรมประชาสัมพันธ์ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้
เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501  และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม      
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

3.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ดังนี้ 
 - ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   
    ๑. ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
    ๒. จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  
 -  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
    ๑. ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น  
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชา               
การจัดการ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
    ๒. จะต้องเป็นผู้ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ ว ไป  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  

 - ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
  ๑. ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น  
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม  หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  ๒. จะต้องเป็นผู้ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ ว ไป  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 
 -  ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 
    ๑. ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น  
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 
 

 
  / 2. จะต้อง ... 
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    ๒. จะต้องเป็นผู้ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ ว ไป  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 

4. การรับสมัครสอบ 
4.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
ถึงวันที่ 1๙ มีนาคม  ๒๕61 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) เ ปิดเว็บไซต์   www.prd.go.th  หัวข้อ  ประกาศกรมประชาสัมพันธ์             
(รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ”  

(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ กําหนด     
ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ให้โดยอัตโนมัติ 

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน 1 แผ่น    
หรือหากไม่มีเคร่ืองพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล        
เช่น  Flash Drive  เป็นต้น 
                           ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในส่ือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก            
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในคร้ังแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
 4.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒๐ มีนาคม 2561  ภายในเวลาทําการของธนาคาร  
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์  เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  
 ๔.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 330 บาท ประกอบด้วย 
  (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท 
  (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 
  ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๔.4 ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะ
กําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจําตัวสอบได้ เม่ือกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เรียบร้อยแล้ว        
ทางเว็บไซต ์ www.prd.go.th 

5. เง่ือนไขการสมัครสอบ 
 5.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น เ ม่ือสมัครแล้ว           
จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
 
 

 
 

  / 5.2  ผู้สมัคร ... 
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 5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 3.2  โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจาก          
ผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 1๙ มีนาคม 2561  ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษา    
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร  หรือขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ    
หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 

 5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ      
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์    
พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ 
อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
 5.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี    
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาด    
อันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ  ซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรือ   
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมประชาสัมพันธ์ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ      
ในการสมัครสอบคร้ังนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (ให้ผู้สมัครตรวจสอบ
ข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองได้จาก www.ocsc.go.th) 

 6.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
 กรมประชาสัมพันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน        
และตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน  วัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
ในวันที่ 2๓ มีนาคม 2561 ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง และทางเว็บไซต์ www.prd.go.th 

หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) “การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบเก่ียวกับการสอบ”  

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดังนี้ 
 ๗.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)   
       (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี) 

    ๗.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง สัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง      
โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น  เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรม
ของผู้สอบแข่งขัน  เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ      
และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง  
 
 

  / ทั้งนี้ ... 
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ทั้งนี้  จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเม่ือ    
สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัด             
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง ต่อไป 

 8. เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 8.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์ เน็ต  ให้ติด รูปถ่ายหน้าตรง  ไ ม่สวมหมวก          
และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายคร้ังเดียวไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 8.2 สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร     
โดยต้องสําเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  จํานวนอย่างละ  2 ฉบับ  
 ทั้ งนี้  ผู้ที่ จะถือว่าเ ป็นผู้สํ า เ ร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือ 
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายใน                
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 1๙ มีนาคม 2561  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าว  
มาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จ 
การศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนด                
วันปิดรับสมัคร มาย่ืนแทน    
 8.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 
 8.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ  - นามสกุล          
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น  อย่างละ 1 ฉบับ 
 8.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. สําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. สําหรับตําแหน่งตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน  ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  และตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ฉบับ 
 8.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม     
ตามกฎ ก.พ.  พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
  - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  - โรคพิษสุราเร้ือรัง 
  - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็น   
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
 สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”  ลงชื่อ วันที่   
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 

 
 

  / ๙. เกณฑ์ ... 
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 9. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งโดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และเป็นผู้สอบผ่านการ
สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้
ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

 10.   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
  ๑๐.๑ การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะเรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่าน   

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  และความเหมาะสมกับตําแหน่ง               
จากมากไปน้อย  ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ใน
ลําดับที่ดีกว่า  แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัว
สอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 

๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2  ปี นับตั้งแต่    
วันประกาศข้ึนบัญชี  แต่ถ้ากรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก
และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้คร้ังนี้เป็นอันยกเลิก   

 11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
โดยได้รับเงินเดือนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1  

 1๒. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 
  กรมประชาสัมพันธ์ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานทุกประเภทของรัฐ 

  กรมประชาสัมพันธ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค  
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านสอบแข่งขันได้  หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทราบด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 
 
                                             (ลงชื่อ)   พลโท   สรรเสริญ  แก้วกําเนิด  
 (สรรเสริญ  แก้วกําเนิด) 
                                                     รักษาราชการในตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
  
  

 

 

 
๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 



  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์  ลงวันที่ ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561) 

------------------------------------------ 
 
1. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ      
ในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการและบัญชี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน  
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
 (๑) จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการบัญชีของส่วนราชการ 
 (๒) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูล   
ให้ถูกต้องและทันสมัย 
 (๓) จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
ตรงกับความจําเป็น  และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
 (๔) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื ่อให้   
การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรร
งบประมาณ 
 (๕) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญ
การรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ  การปฏิบัติการถูกต้อง
ตามระเบียบปฏิบัติของราชการ   
 (๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น        
ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับ    
การฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ถูกต้อง เป็นต้น  เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด 

 ๒. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 
 
 

  / ๓. ด้านการ ... 
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 ๓. ด้านการประสานงาน 
  (๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔. ด้านการบริการ 
  (๑)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตน  
มีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  
     -  สอบข้อเขยีน  2๐๐  คะแนน  
        โดยจะทดสอบ - ความรู้เก่ียวกับหลักการบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี 
    การจัดทํารายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน   
      -   ความรู้เก่ียวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
     ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ 
    -   กฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
     2) หลักการจําแนกประเภทรายจ่าย 
     3) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา และ 
         การนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
    -  ความรู้เก่ียวกับกรมประชาสัมพันธ์ 

 2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  100  คะแนน 
 
 

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



 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์  ลงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561) 
------------------------------------------ 

 
2.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้         
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
                        (๑) จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งาน  
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
                     (๒) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทํางบประมาณ 
ประจําปีของหน่วยงาน 
                    (๓) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิด      
ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน  
                        (๔) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์         
ต่อการทํางานของหน่วยงาน 

 2. ด้านการบริการ 
     (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่  
ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญ      
แก่ผู้ที่สนใจ 
     (2)  ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป  
เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
  -  สอบข้อเขียน  2๐๐  คะแนน 
   โดยจะทดสอบ - ความรู้เก่ียวกับการบัญชีเบ้ืองต้น การจัดทํางบพิสูจน์ 
            ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
 
 
 

  / - ความรู้ ... 
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      - ความรู้เก่ียวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
       ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ 
      -   กฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
       1) หลักการจําแนกประเภทรายจ่าย 
       2) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
           การนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
      -  ความรู้เก่ียวกับกรมประชาสัมพันธ์ 

 2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  100  คะแนน 
  
 
 

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



 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์  ลงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561) 

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

3. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
                        (๑) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง 
ควบคุมการใช้งาน ดูแล บํารุงรักษา และใช้งานเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า              
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร  ในภารกิจที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้สามารถ    
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 
                      (๒)  จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บํารุงรักษา 
                        (๓)  ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่
หน่วยงาน  หรือกฎหมายกําหนด  

 2.  ด้านการบริการ 
                        (๑)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
     (๒)  ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน    
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม  และมีประสิทธิภาพ              

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง 
  - สอบข้อเขียน  2๐๐  คะแนน 
        โดยจะทดสอบ - ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์ 
      - ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 
      -  ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 
 

 
 

  / - ระบบ ... 
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      - ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
       และสื่อสารโทรคมนาคม 
      -  ระบบสายส่งกําลัง และระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียง 
       และวิทยุโทรทัศน์ 
      - เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย 
      - เทคโนโลยีดิจิตอลในกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการ 
       วิทยุโทรทัศน์ 
      - วิทยุกระจายเสียง ระบบ A.M.  ระบบ F.M. และวิทยุโทรทัศน์ 
       ในประเทศไทย 
      - การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุกระจายเสียง 
       และวิทยุโทรทัศน ์
      - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต 
      - ระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ 

 2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  100  คะแนน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 

(แนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์  ลงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561) 

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

4.  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
                        (๑) จัดทําแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์แผนที่ และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ 
  (๒) ใช้และควบคุมการใช้เคร่ืองโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ เช่น เคร่ืองฉาย
ภาพยนตร์ เคร่ืองฉายภาพนิ่ง เคร่ืองเสียงต่าง ๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่าง ๆ 
                       (๓) เก็บรักษาซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์ 
    (๔) ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
เพื่อนําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

 2. ด้านการบริการ 
                        (๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
     (๒) ให้คําแนะนําข้อมูล และให้บริการในเร่ืองที่อยู่ในความรับผิดชอบในประเด็น     
ที่ไม่มีความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุม 
ดูแล ของผู้บังคับบัญชา 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
  - สอบข้อเขียน (2๐๐ คะแนน) 
        โดยจะทดสอบ - การใช้ Program Computer ในงานสื่อโสตทัศนศึกษา 
      - การใช้เคร่ืองมือ และควบคุมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ 
      - การเก็บรักษาซ่อมบํารุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

 2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน 

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


