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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ – ชื่อสกุล  นางพรพิช์ชา  ปรกแก้ว 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชื่อสายงาน       ตรวจสอบภายใน 
ประเภท/ระดับ  วิชาการ/ช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
             ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก ในด้านตรวจสอบภายในส านักงานหรือหน่วยงานใน
สังกัด ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านตรวจสอบ
ภายในส านักงานหรือหน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ ได้รับ
มอบหมาย 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 

1. ชื่อด้านปฏิบัติการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1 ก ากับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน และการ
บริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหา
ข้อเท็จจริงในกรณีท่ีมีการทุจริต เพื่อดูแลให้การใช้
งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อก าหนดในการบริหารส านักงาน 

1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/ 
  โครงการ 
2.ร้อยละความส าเร็จในการตรวจสอบงบประมาณ 

2 ควบคุมการออกแบบและการประเมินผลความเสี่ยง
ของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วย
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เพ่ือน าไปสู่
การก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลด 
ความเสี่ยง 

1.ระดับความส าเร็จในการจัดวางระบบการควบคุม 
   ภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน 
2.ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  ต าแหน่งเลขที ่กจ1068 



2 
 

 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

3 ด าเนินการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน งานหรือโครงการของผู้
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตามข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ 
เพ่ือให้ตรวจสอบระดับกรม ปฎิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
 

4 ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและ
หน่วยรับตรวจ เช่น ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 
วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท า
คู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อก าหนด 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ 
 

5 รายงานผลการตรวจสอบ โดยวิเคราะห์และสรุปผล
การตรวจสอบเพื่อเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัด
รับทราบและสั่งการ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
 

6 งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
2. ชื่อด้านวางแผน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ตัวชี้วัด 

1  วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการ
ของหน่วยตรวจสอบระดับส านัก และของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด วางแผนการมอบหมายงาน การ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานวางแผนงานและ
โครงการ เป็นไปตามกรอบการประเมินผลที่กระทรวง
ก าหนด 

 
3. ชื่อด้านประสานงาน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทใน
การชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในส านักหรือ
กอง  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด 

 ระดับความส าเร็จในการประสานการท างาน
ร่วมกันกับทีมงานและหน่วยงานอื่นในจังหวัด 

2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะท างานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ติดต่อประสานงาน    
ในการท างานร่วมกัน 
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4. ชื่อด้านการบริการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่อง
เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในความรับผิดชอบ ใน
ระดับท่ียากมาก หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือ
ถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ และน าไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจในการ
รับค าปรึกษา  นิเทศงาน หรือหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2 ก าหนดแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
 

ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจในการ
รับค าปรึกษา  แนะน า หรือเทคนิควิธีการจัดท า
กระดาษท าการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 
              1.ระดับความส าเร็จ ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 
ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ  
              2.ร้อยละของความส าเร็จ 

 ระดับคะแนนที่ 1 ระดับคะแนนที่ 2 ระดับคะแนนที่ 3 ระดับคะแนนที่ 4 ระดับคะแนนที่ 5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

  
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติท่ีจ าเป็นในงาน 
4.1 วุฒิการศึกษา/ระดับของการศึกษา/สาขาวิชา 

-  วุฒิตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 

      ระดับการศึกษา  
วุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

ศศ.บ (หลักสูตรการจัดการทั่วไป) 2534 วิทยาลัยครูกาญจนบุรี 
อนุปริญญาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกการบริหารธุรกิจ) 

2531 วิทยาลัยครูกาญจนบุรี 

 
 

4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง 
        - 
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4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
     
         ต าแหน่ง                                        สังกัด                                         พ.ศ. 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1                      สนง.ศึกษาธิการอ าเภอพนมทวน               1 ก.ค.2523 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2                      สนง.ศึกษาธิการอ าเภอพนมทวน               21 ก.ย.2525 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3                      สนง.ศึกษาธิการอ าเภอเมืองฯ                    1 ต.ค.2528 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4                      สนง.ศึกษาธิการอ าเภอไทรโยค                 31 ส.ค.2535 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี5                      สนง.ศึกษาธิการอ าเภอไทรโยค                   1 ต.ค.2539 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6                         สนง.ศึกษาธิการอ าเภอไทรโยค                  19 ม.ค.2541 
นักวิชาการศึกษา 6                                   สนง.ศึกษาธิการอ าเภอไทรโยค                  16 ต.ค.2541 
นักวิชาการศึกษา 6 ว                                 สพท .กจ เขต ๑                                   17 ส.ค.2549 
                                                       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 7 ว                                 สพท .กจ เขต ๑                                    4 มี.ค.2551 
                                                       กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ              สพป.กจ เขต 1                                     27 ม.ค.2558 
                                                       กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.กาญจนบุรี                                1 พ.ย.2560 
 

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงาน 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในงาน 

1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน  ระดับท่ีต้องการ 3 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(เฉาพะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับท่ีต้องการ 3  

     3.  ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ               ระดับท่ีต้องการ 3 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับท่ีต้องการ 2 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ     ระดับท่ีต้องการ 2 
3. ทักษะการจัดการข้อมูล     ระดับท่ีต้องการ 2 
4. ทักษะการประสานงาน                                              ระดับที่ต้องการ 2 
5. ทักษะการการบริหารงานโครงการ                                 ระดับท่ีต้องการ 2 
6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ                                     ระดับท่ีต้องการ 2 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับท่ีต้องการ 3 
2. การบริการที่ดี      ระดับท่ีต้องการ 3 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   ระดับท่ีต้องการ 3 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  ระดับท่ีต้องการ 3 
5. การท างานเป็นทีม     ระดับท่ีต้องการ 3 
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. การคิดวิเคราะห์      ระดับท่ีต้องการ 3 
2. การบริหารความเสี่ยง                                               ระดับท่ีต้องการ 3 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์                                   ระดับที่ต้องการ 3 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน              ระดับท่ีต้องการ 3  

ส่วนที่ 6 การลงนาม 
 

       (ลงชื่อ)       พรพิช์ชา ปรกแก้ว                         (ลงชื่อ)  
                   (นางพรพิช์ชา  ปรกแก้ว)                                          (นายอนันต์  กัลปะ) 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                    ต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่    1   เมษายน  2562                                    วันที่    1   เมษายน  2562    



 
 

                                                                                                                                     
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
                                       

 
                                                                                                    เลขที่ต าแหน่ง  กจ1069                                                                                     

                                                                                                       

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ – ช่ือสกุล   นางสาวปราณี  ทองสทุธา 
ช่ือต าแหน่งในการบรหิารงาน  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ช่ือสายงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ประเภท / ระดับ   วิชาการ / ช านาญการ 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก / กอง)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
ช่ือส่วนงาน/กลุม่งาน/ฝ่าย/งาน   หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส่วนที่ 2  หน้าที่ความรบัผิดชอบโดยสรปุ 
                 1) ปฏิบัติงานธุรการของหน่วยตรวจสอบภายใน 
                 2) ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ – ครุภัณฑ์ ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
                   3) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การจัดระบบงานสารบรรณ ข้อมูลสารสนเทศ การบริหารงานให้
เหมาะสม สอดคล้องกับระบบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
                   4) วางแผนการตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว แผนการตรวจสอบประจ าปีและ
จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบ 
                  5) วางแผนงานและด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบประสิทธิผล 
และความคุ้มค่าเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็วตามระเบียบของทางราชการ 
                    6) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ  ทรัพย์สินของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
                    7) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับเงินจากภาครัฐ  
                    8) รายงานผลการตรวจสอบ โดยการวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อศึกษาธิการ
จังหวัดรับทราบและสั่งการ 
                    9) ด าเนินการเร่งรัด  ติดตามผลการตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแก่หน่ วยรับตรวจ เพื่อให้การ
ปรับปรุง แก้ไข ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ 
                   10) ควบคุมการออกแบบและการประเมินผลความเสีย่งของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน   
ของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป 



                   11) สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารการเงินการบัญชาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                  12) ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหาและช้ีแจง  ในเรื่องเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่รบัผิดชอบ  หรือ
อ านวยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป  เพื่อใหผู้้ทีส่นใจได้ทราบข้อมูล ความรู้
ต่าง ๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
                  13) ประสานงานและให้ความร่วมมือกบักลุ่มงานต่าง ๆ ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รบัผิดชอบ ตลอดจนหน่วยงานภายนอก 
ที่เกี่ยวข้อง 
                   14) งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บงัคับบัญชามอบหมาย 

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบทีท่ าอยู่ในปจัจบุัน (รวมถงึสิง่ที่ต้องท าในอนาคตด้วย) 
 
ล าดับ หน้าที่ความรบัผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

1 งานการตรวจสอบภายใน ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภายในตาม
แผนปฏิบัติงาน 
1 คะแนน 60 - 69 
2 คะแนน 70 – 79 
3 คะแนน 80 – 89 
4 คะแนน 90 – 99 
5 คะแนน 100 
สูตรค านวณ 
จ านวนผลส าเร็จของงานตรวจสอบภายใน x 100/
จ านวนงานตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ทั้งหมด 

2 งานการติดตามผลการตรวจสอบ 

 
ร้อยละความส าเร็จของการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรบัตรวจ 
1 คะแนน 60 - 69 
2 คะแนน 70 – 79 
3 คะแนน 80 – 89 
4 คะแนน 90 – 99 
5 คะแนน 100 
สูตรค านวณ 
จ านวนหน่วยรับตรวจทีร่ายงานผลการปฏิบัติงาน  
x 100/จ านวนหน่วยรับตรวจทัง้หมด 
 

 
 
 
 



ล าดับ หน้าที่ความรบัผิดชอบ ตัวช้ีวัด 

3 3.1 งานการรายงานผลการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละความส าเร็จของการรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
1 คะแนน 60 - 69 
2 คะแนน 70 – 79 
3 คะแนน 80 – 89 
4 คะแนน 90 – 99 
5 คะแนน 100 
สูตรค านวณ 
จ านวนรายงานทีจ่ัดท าแล้วเสร็จ x 100 / จ านวน
รายงานที่ต้องจัดท าทั้งหมด 

ระดับความส าเรจ็ของรายงานผลการตรวจสอบ 

1 คะแนน รายงานผลการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
ตามแผนการตรวจสอบ 

2 คะแนน รายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตาม
แผน แต่รายงานมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน 

3 คะแนน รายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตาม
แผนและมอีงค์ประกอบครบถ้วน 

4 คะแนน มีการเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ 

5 คะแนน สรุปรายงานผลการตรวจสอบปีละ 3 
ครั้ง 

 
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติทีจ่ าเป็นในงาน 
4.1 วุฒิการศึกษา / ระดับของการศึกษา / สาขาวิชา 

 - วุฒิตามที่ ก.พ. ก าหนด 

ระดับการศึกษา 

วุฒิ ปี พ.ศ. ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษา 

บธ.บ. (การบญัชี) 

บธ.ม. (การบัญชี) 

2542 

2555 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 



4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ / ใบรับรอง 

 - 

4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 

ต าแหน่ง     สังกัด     พ.ศ. 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ หน่วยตรวจสอบภายใน    2560  
     ศธจ.กาญจนบุร ี
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ หน่วยตรวจสอบภายใน    2560 
     สพป.กาญจนบรุี เขต 2 สพฐ. 
นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ หน่วยตรวจสอบภายใน    2556  
     สพป.กาญจนบรุี เขต 2 สพฐ. 
นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ  หน่วยตรวจสอบภายใน    2555  
     สพป.กาญจนบรุี เขต 2 สพฐ. 
นักวิชาการพัสดปุฏิบัติการ  กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย ์  2554 
     สพป.กาญจนบรุี เขต 2 สพฐ.  
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ  ทีมก ากบัดูแลผู้เสียภาษี    2551 
  ส านักงานสรรพากรพื้นทีก่รงุเทพมหานคร 3  

กรมสรรพากร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 3   ทีมก ากบัดูแลผู้เสียภาษี    2550 
(สายงานที่เริ่มต้นจาก 3)  ส านักงานสรรพากรพื้นทีก่รงุเทพมหานคร 3  

กรมสรรพากร 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1  ฝ่ายการเงิน (เงินนอกงบประมาณ)   2547 
     กลุ่มงานคลัง  ส านักงาน ก.พ.  

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็นในงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่ับผิดชอบ)  ระดับ 2 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่ับผิดชอบ)  ระดับ 2 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
     ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ระดับ 2 
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้     ระดับ 2 
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ   ระดับ 2 
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารการคลังภาครฐั  
     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)      ระดับ 2 
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี     ระดับ 3 
1.10 ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพสัดุ   ระดับ 3 



 
 2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
  2.1 ทักษะการบริหารข้อมลู      ระดับ 2 
  2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์     ระดับ 2 
  2.3 ทักษะการประสานงาน     ระดับ 2 
  2.4 ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ 2 
  2.5 ทักษะในการสือ่สาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู ้  ระดับ 2 
  2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน   ระดับ 2  
  2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ    ระดับ 2 
 3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงานในต าแหนง่ ประกอบด้วย    
  3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
   3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ     ระดับ 2 
   3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 2 
   3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 2 
   3.1.4 การบรกิารเป็นเลิศ      ระดับ 2 
   3.1.5 การท างานเป็นทมี     ระดับ 2  
  3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
   3.2.1 การคิดวิเคราะห ์     ระดับ 2  
   3.2.2 การบรหิารความเสี่ยง    ระดับ 2  
   3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์    ระดับ 2  
   3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2  
   3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 

ส่วนที่ 6 การลงนาม 
 

 
ลงช่ือ ปราณี ทองสุทธา 
(นางสาวปราณี  ทองสทุธา) 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 
 
 
 
 

              (นายอนันต์  กัลปะ) 
              ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
 

 
 



                   

 

 

 


