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                                       (2) ศึกษา  คนควา  รวมรวมขอมูลทางวิชาการและวิเคราะห  สังเคราะห 

เพื่อใชประกอบในการจัดทําแผนงานโครงการและการเผยแพรกิจกรรม  ความรู  ของหนวยงาน 

                                       (3) รวมศึกษาวจิัย ดานการเผยแพรกิจกรรมขาวสาร ความรู และสรุปผลการศึกษา   

เพื่อใชประกอบในการกาํหนดโยบาย  แผนยุทธศาสตร  แผนงาน/โครงการการ ดาํเนนิงานเผยแพรกจิกรรม   

ขาวสาร  ความรูของหนวยงาน  และเผยแพรแกหนวยงานอื่น 

                                       (4) สํารวจ รวบรวม วเิคราะห ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของกลุมเปาหมาย  เพื่อใช 

ในการกาํหนดโยบาย  แผนยทุธศาสตรและโครงการเกีย่วกับการดําเนนิงานเผยแพร กจิกรรม ขาวสาร ความรู 

                                       (5) เรียบเรียงขาวสาร บทความ เพื่อเผยแพรแกกลุมเปาหมายผานสื่อ และชองทาง

การเผยแพรตาง ๆ 

                                       (6) จัดทําสื่อ  เพื่อเผยแพรกจิกรรม  ขาวสาร  ความรูของหนวยงานแกกลุมเปาหมาย 

ผานชองทางสือ่สารตาง ๆ 

                                       (7) ดําเนนิการเผยแพรกิจกรรม ความรู และประสานงานการเผยแพรกบัหนวยงาน 

อ่ืน ๆ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และทศันคติแกประชาชนเกี่ยวกับความรูและขาวสารผลงานของหนวยงาน 

ผานสื่อและชองทางการเผยแพรตาง ๆ 

                                       (8) กํากับดูแลการเผยแพรกจิกรรม  ขาวสาร  ความรูใหมีประสิทธิภาพ  และเขาถงึ 

กลุมเปาหมาย 

                                       (9) รวมดําเนินการประเมนิผล  การดําเนินงานเผยแพรกจิกรรม  ขาวสาร  ความรู   

เพื่อปรับปรุงการดําเนนิงานใหมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น 

                                       (10) จัดทําระบบและฐานขอมูลที่เกีย่วของกับการดําเนนิงานดานการเผยแพรกิจกรรม  

ขาวสาร  ความรู 

                                 2.2 ดานการวางแผน 

                                       วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน 

หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาํหนด 

                                 2.3 ดานการประสานงาน 

                                       (1) ประสานการทํางานรวมกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรือหนวยงาน เพื่อให 

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ําหนดไว 

                                       (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน 

ที่เกีย่วของเพือ่สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

                                 2.4 ดานการบริการ 

                                       (1) ใหบริหารขอมูลขาวสารเพื่อการเผยแพรเบื้องตนแกสวนราชการ  หนวยงาน 

องคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  และส่ือมวลชน 

 

            (2) ใหคําปรึกษา /... 
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                                      (2) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ความรูเบื้องตนแกบุคคลผูที่สนใจทั่วไป 
                            3. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธสิมัครสอบ 
                                 3.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัตทิั่วไป  และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36  

แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดังตอไปนี ้

                                       ก. คุณสมบัติทั่วไป 

                                           (1) มีสัญชาตไิทย 

                                           (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 

                                           (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมขุ ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

                                       ข. ลักษณะตองหาม 

                                           (1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

                                           (2) เปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิต 

ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ. 

                                           (3) เปนผูอยูในระหวางถกูสัง่ใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

ตามพระราชบญัญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

                                           (4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

                                           (5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจาหนาทีใ่นพรรคการเมือง 

                                           (6) เปนบุคคลลมละลาย 

                                           (7) เปนผูเคยตองรับโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุดใหจําคุกเพราะกระทาํ

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

                                           (8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 

                                           (9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอืน่ 

                                           (10) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก เพราะกระทําผิดวินยัตามพระราชบญัญัติ 

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอื่น 

                                           (11) เปนผูเคยกระทาํการทจุริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏบิัติงาน 

ในหนวยงานของรัฐ 

                                       ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตามขอ 3.1 ข (4)  

(6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได  แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหาม 

 

                                                                                             ตาม (8) หรือ (9) /… 
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ตาม (8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว  และในกรณีมีลักษณะตองหาม

ตาม (10) ผูนัน้ตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว  และตองมใิชกรณีออกจากงานหรือ 

ออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที ่

                                 3.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง คือ ไดรับวุฒิปริญญาโท   

สาขานิเทศศาสตร ประชาสมัพันธ วารสารศาสตร หรือส่ือสารมวลชน  และเปนผูสอบผานภาคความรู

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท  ของ ก.พ.

                                 สําหรบัพระภิกษหุรือสามเณรทางราชการไมรับสมัคร  และไมอาจใหเขาสอบแขงขัน 

เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการได  ทัง้นี ้ ตามหนงัสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501  

ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2501  และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวนัที่ 17 มนีาคม 2538 
                            4. การรบัสมัครสอบ  และหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 
                                 ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่  ฝายการเจาหนาที่  ชั้น 2 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชี

สหกรณ  ถนนกรุงเกษม  เทเวศร  กรุงเทพมหานคร  ต้ังแตวันที่ 11 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2552  
ในวันราชการ  ภาคเชาเวลา 08.30 - 11.30 น.  ภาคบายเวลา 13.00 - 15.30 น.
                                 4.1 หลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 

                                       (1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน

ไมเกิน 1 ป จาํนวน 3 รูป 

                                       (2) สําเนาปรญิญาบัตร  หรือสําเนาหนังสอืรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับสภา

มหาวิทยาลยัอนุมัติ  จํานวน 1 ฉบับ 

                                       (3) สําเนาระเบยีนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงวาเปนผูที่มวีฒุิการศึกษา  

ตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบแขงขัน จํานวน 1 ฉบับ 

                                       (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จาํนวน 1 ฉบับ 

                                       (5) สําเนาหนงัสือรับรองผลการสอบผานภาคความรูความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)  

ของ ก.พ. จํานวน 1 ฉบับ 

                                       (6) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกนิ 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม 

ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535  ซึ่งไดแก 

                                            - โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

                                            - วัณโรคในระยะอนัตราย 

                                            - โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกยีจแกสังคม 

                                            - โรคติดยาเสพติด 

                                            - โรคพิษสุราเร้ือรัง 

                                       จาํนวน 1 ฉบับ 

 

                                                                                    (7) สําเนาหลักฐานอืน่ /… 
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                                       (7) สําเนาหลกัฐานอืน่ ๆ (ถามี) เชน  ใบเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ

จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

                                       ทัง้นี ้ เอกสารทกุฉบับใหผูสมคัรเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชือ่และวันที ่

ไวทุกหนาของสําเนาเอกสาร 

                                 4.2 คาธรรมเนยีมการสมัครสอบ  ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบ  สําหรับ

ตําแหนงที่สมคัรสอบในอัตรา 200 บาท เมื่อสมัครสอบแลว คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคนืใหเมือ่ไดประกาศ 

รายชื่อวาเปนผูมีสิทธิสอบแลว 
                            5. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
                                 5.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานเิทศศาสตร  

ประชาสัมพันธ วารสารศาสตร หรือส่ือสารมวลชน  และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  

ระดับปริญญาโท  ของ ก.พ. แลว  โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ  

ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2552  ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรขั้นปริญญา

ของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรขั้นปริญญา 

ของสถานศึกษานัน้เปนเกณฑ 

                                 5.2 ผูสมัครสอบจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 

รับสมัครสอบจริง  และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง  ในกรณีที ่

มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ  หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวฒุิซึง่ผูสมัครสอบนํามายืน่ 

ไมตรงหรือไมเปนตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมตรวจบัญชีสหกรณจะถือวาผูสมคัรสอบขาดคุณสมบัติ 

ในการรับสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน  และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
                            6. การประกาศรายชือ่ผูมีสิทธสิอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ 
                             กรมตรวจบัญชีสหกรณ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  กาํหนดวนั  เวลา  สถานที่สอบ   

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2552  ทางเว็บไซดกรมตรวจบัญชีสหกรณ  

www.cad.go.th
                            7. หลักสูตรและวิธกีารสอบแขงขนั 
                                 7.1 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน 

                                       (1) ความรูในการเผยแพร  ประชาสัมพนัธภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

                                       (2) ความรูในการวิเคราะหขอมูลขาวสารทั่วไป 

                                 7.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

                                       การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติ

สวนตัว ประวตัิการศึกษา  ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ  และจาก 

 

                                                                                               การสัมภาษณ /... 

http://www.cad.go.th/
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การสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในกาปฏิบัติงาน 

ในหนาที่  ความสามารถ  ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  จรรยาบรรณขาราชการ

พลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทัง้สังคมและสิ่งแวดลอม  ความคิดริเร่ิม 

สรางสรรค  ปฏิภาณไหวพรบิ  และบุคลิกภาพอื่น  เปนตน  และรวมถงึสมรรถนะหลกั  สมรรถนะทีจ่ําเปน

ของตําแหนง 

                                 ทั้งนี้  กรมตรวจบัญชีสหกรณ  จะทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ

ตําแหนง (ภาค ข.) กอน  และเมื่อสอบผานแลวโดยไดคะแนนไมต่ํากวารอยละหกสบิ  จงึจะมีสิทธิสอบภาค 

ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) 
                            8. เกณฑการตัดสนิ 
                                 ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได  จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในแตละภาคตามหลกัสูตร

ไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
                            9. การขึน้บัญชี และการยกเลกิบญัชีผูสอบแขงขันได 
                                 กรมตรวจบัญชีสหกรณ  จะประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  โดยเรียงลาํดับที่จากผูได

คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากนัใหผูไดคะแนนสอบภาคความเหมาะสม 

กับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากนั   

ใหผูไดคะแนนสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา  ถายงัคง

ไดคะแนน เทากันอกี  ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา   

                                 การขึน้บัญชีผูสอบแขงขันได  จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกนิ 2 ป  นับแตวันประกาศ

ข้ึนบัญชี   แตถามีการสอบแขงขันอยางเดยีวกนันี้อีก  และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว  บัญชีผูสอบ

แขงขันไดคร้ังนี้เปนอนัยกเลกิ 
                            10. การบรรจุและแตงต้ัง 
                                   10.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลาํดบัที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได   

โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวฒุิที่กาํหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุในขอ 1.1 ในอตัรา 

ที่ ก.พ. กําหนด 

                                   10.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณไมประสงคที่จะรับโอนผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการ

หรือพนกังานของรัฐทุกประเภท  ไมวากรณีใดทั้งสิ้น 
                            11. การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึน้บัญชีเปนผูสอบแขงขันได 
ในตําแหนงอ่ืน 
                                     กรณีที่สวนราชการอื่นมีตําแหนงวางในตําแหนงประเภทวชิาการ  ระดับปฏิบัติการ 

ซึ่งตองการบุคคลที่มีวุฒกิารศึกษาอยางเดยีวกนั  และมีความรู  ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ  

ที่เหมือนหรือใกลเคียงกันกับตําแหนงที่ไดมีการสอบแขงขันและขึ้นบัญชีไว ใหสวนราชการทีม่ีสามารถ 

 

                                                นาํรายชื่อ /... 
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