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                                      ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 ที ่   3 / 2566  

        เรื่อง  รับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

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

  ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 1 ต าแหน่ง 4 อัตรา คือ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ฉะนั้น               
อาศัยอ านาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล               
พ.ศ. 2565 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ                 
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1.  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ณ ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานคลัง              
จ านวน  4 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ
อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ จากมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ 
หรือศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น 

                     2.  ระยะเวลาการจ้าง และสิทธิประโยชน์  
                               ระยะเวลาการจ้างเริ่มตั้งแต่วันท าสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจต่อสัญญา               
ได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี  

      ทั้งนี้ ในระหว่างปฏิบัติงาน พนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะมีสิทธิได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าทุกปีตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565 รวมทั้ง ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ  
เช่น การลา การรับค่าตอบแทนระหว่างลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน ประกันสังคม เป็นต้น 
                     3.  คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ      
                          3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
                                 (1) มีสัญชาติไทย 
                                 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
       (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                                 
                                 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ       
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                                 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่               
ในพรรคการเมือง 
                                 (6) ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (7) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
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       (8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

       (9) ไมเ่ป็นผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินงานของกองทุนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม 

หมำยเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค           
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้  ทั ้งนี ้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี            
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

     3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

4. การรับสมัคร 
                         4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

           ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่             
1 - 8 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

          (1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปทีเ่ว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th 
หรือ https://ditp.thaijobjob.com 

          (2) กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยอัตโนมัติ 

        (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพ่ือน าไปพิมพ์ในภายหลัง 

                ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

        (4) น าแบบฟอร์มการช าระเงิน ข้อ (3) ไปช าระเงินเฉพาะเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 มีนาคม 2566 ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงิน
ไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

 4.2 ค่าธรรมเนียมการสอบ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 330 บาท 
           (1) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท 
        (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จ านวน 30 บาท

เมื่อสมัครและช าระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
     4.3 ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวผู้สมัคร โดยก าหนด

เลขประจ าตัวผู้สมัครตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ 
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5. เงื่อนไขในการสมัคร  

   5.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่ง
ที่สมัครและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา            
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่  8 มีนาคม 2566 ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษา                
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา           
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

  5.2 การสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

  5.3 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด  
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นอันโมฆะส าหรับผู้นั้น  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบและผู้สมัคร               
ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ  

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและก าหนด วัน เวลา สถานที่       
ในการประเมินสมรรถนะ  

    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ณ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ า) อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(อาคาร 1 ตึกริมน้ า) ชั้น 6 ห้อง 50605 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง และทางเว็บไซต์ของกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th หรือ https://ditp.thaijobjob.com ภายในวันที่ 17 มีนาคม 
2566 หัวข้อ “รับสมัครงาน” ทั้งนี้ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร                         
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องได้รับการประเมินสมรรถนะจากการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์             

โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้ งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
ผู้สมัครที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป  ดังนี้  

7.1 การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของทางราชการและความรู้เฉพาะต าแหน่ง) 

- วิชาความรู้ทั่วไป (50 คะแนน) เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการ 
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2561 (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล            
พ.ศ. 2565 และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ ฯลฯ 

- วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง (50 คะแนน) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ              
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการ  

 
/ การซือ้ การจ้าง... 
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การซื้อ การจ้าง การเช่า การใช้จ่ายเงินตลอดจนการเบิกจ่ายและเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2555 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานคลัง ของพนักงานกองทุน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

7.2 การประเม ินสมรรถนะ ครั ้งที ่ 2  โดยว ิธ ีก ารสอบส ัมภาษณ ์ทางออนไลน์               
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (คุณลักษณะส่วนบุคคล) 

เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ โดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือวิธีทดสอบอ่ืน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของคุณลักษณะส่วนบุคคล          
กับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมของผู้สอบคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ และ
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับ         
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ณ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ า) อาคารกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (อาคาร 1 ตึกริมน้ า) ชั้น 6 ห้อง 50605 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง และ                
ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th หรือ https://ditp.thaijobjob.com            
ภายในที่ 3 เมษายน 2566 ทั้งนี ้ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

8.  หลักฐานการสมัครทีจ่ะต้องน ามายื่นต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  
     8.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายติดไว้และ            

มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน 
     8.2 บัตรประจ าตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว          

ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และไม่มีรอยประทับตราใดๆ บนรูปถ่าย 
โดยใช้กระดาษอัดรูปภาพถ่ายโดยเฉพาะเท่านั้น และลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวสอบให้ครบถ้วน 

9.  หลักฐานการสมัครทีจ่ะต้องน าส่งไปรษณีย์ส าหรับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2    

(สอบสัมภาษณ์) จัดส่งส าเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร) และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records)              
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศสอบ จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 8 มีนาคม 2566 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)             
มายังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 

10. เกณฑ์การตัดสิน                           
      10.1 ผู้สมัครที่ผ่านและถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการ

สัมภาษณ ์จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
      10.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมิน

สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แต่ละครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
      10 .3  การขึ้นบัญ ชีผู้ ได้ รับการเลื อกสรร โดย เรียงล าดับที่ จากผู้ ได้ คะแนนสู ง                    

ลงมาตามล าดับในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2             
(สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2              
(สอบสัมภาษณ์ ) เท่ากัน จะให้ผู้สมัครที่ ได้รับเลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อน เป็นผู้อยู่                
ในล าดับที่สูงกว่า 

 
/ 10.4 การจัดจ้างเป็น... 
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      10.4 การจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นไปตามล าดับ          

ที่สอบได้ โดยบรรจุตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควร 

11. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ               

ที่สอบได้ ณ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ า) อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (อาคาร 1 ตึกริมน้ า)  ชั้น 6 
ห้อง 50605 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง และทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
www.ditp.go.th หรือ https://ditp.thaijobjob.com ภายในวันที่  26 เมษายน 2566 ทั้งนี้  บัญชีดังกล่าว              
ให้ใช้ได้ไมเ่กิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี 

12. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
     ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ ตามทีก่รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก าหนด 

13. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ           
พนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีละ 2 ครั้ง ตามปีบัญชี คือ 
                           ครั้งที่ 1 ประเมินผลงานในช่วงการปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 
                           ครั้งที่ 2 ประเมินผลงานในช่วงการปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน  

               ประกาศ   ณ วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

    ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 
 (นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์)  

                    อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   
 
 
 
 
             ส าเนาถูกต้อง 

 

      (นางพิมพ์พนิต  อุ่นโอสถ) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

http://www.ditp.go.th/


เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

ชื่อต ำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ งานทางวิชาการเงินและบัญชี  ซึ่ งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน 

การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การศึกษา วิเคราะห์  ติดตาม ประเมินผล 
การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง 
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
  (1) จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ของเงินกองทุนส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการ
บัญชี ของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

    (2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือพร้อม
ที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

 (3) จัดท างบเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรร
เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

 (4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของหน่วยงาน เพ่ือให้การ
ใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (5) ก ากับดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ - จ่ายเงิน
เพ่ือให้การรับ – จ่ายเงินของเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติของเงินกองทุนฯ 

 (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการ ก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนดของ
เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

 (7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2. ด้ำนกำรวำงแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

   (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตามท่ีก าหนดไว้ 
             (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
     4. ด้ำนกำรบริกำร 
         (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ         
ในระดับเบี้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ ข้อมูลและความรู้         
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 

/(2) จัดเก็บข้อมูล... 
 



 
 
 

         (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

สิทธิประโยชน์   ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
                                ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565  
ระยะเวลำกำรจ้ำง   นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และจะประเมินผลการ 
                                ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
 

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


