
 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

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

  ดวยจังหวัดกาฬสินธุ  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ประเภทท่ัวไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๒  ลงวันท่ี 11กันยายน 2552  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2554  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1.  ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
    ๑.๑  ชื่อตําแหนง       นักวิชาการเงินและบัญชี  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
    ๑.๒  กลุมงาน   บริหารท่ัวไป 
    ๑.๓  ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติงาน 
             -  ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีเก่ียวกับการเงิน 
การงบประมาณ การบัญชีภาครัฐ วิเคราะห ติดตามประเมินผลการใชจายเงิน การวิเคราะหงบประมาณ 
การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกตองของการลงบัญชีประเภทตาง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับ 
มอบหมาย     
     ๑.๔  สถานท่ีปฏิบัติงาน    สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีกาฬสินธุ  จํานวน  1  อัตรา 
    ๑.๕  คาตอบแทน           15,960.-  บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันเการอยหกสิบบาท
ถวน) 
     ๑.6  ระยะเวลาการจาง    ตั้งแตวันทําสัญญาจางจนถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕9 

  ๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร  
   ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
     2.1.๑. มีสัญชาติไทย 
     ๒.1.2 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
     2.1.๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย  
     2.1.๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
     2.1.๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
     2.1.๖. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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   2.1.๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
    2.1.8. ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยงานอ่ืนของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจาง ของสวนราชการสวนทองถ่ิน    
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

นักวิชาการเงินและบัญชี ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการบัญชี
การเงินและธนาคาร  การบริหาร การจัดการท่ัวไป หรือทางอ่ืนท่ี ก.พ.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 ๓. การรับสมัคร 
   3.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
     ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรสามารถขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี  
สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีกาฬสินธุ เลขท่ี 72/3  ถนนอภัย  ตําบลกาฬสินธุ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัด
กาฬสินธุ 46000   ตั้งแตวันท่ี  29 เมษายน 2556 ถึงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2556   
  ๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
     3.2.๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว  
โดยถายไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป 
     3.2.๒. สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดย
ระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีไดรับอนุมัติใหเปนผูสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ โดยจะตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัคร  
     3.2.๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ  
๑ ฉบับ  
     3.2.๔. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 
(กรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน  จํานวน ๑ ฉบับ 
      3.2.5.  เอกสารทางทหาร เชน สําเนาหนังสือสําคัญ สด.8 หรือใบสําคัญ สด.9 
หรือใบรับรองผล สด.43  จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) 
      3.2.6. ใบรับรองแพทยซ่ึงออกไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม 
ตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) 
     3.2.7. หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน  ๑  ฉบับ (ถามี) 
  ท้ังนี้  สําเนาเอกสาร หลักฐานการสมัคร ทุกฉบับ ผูสมัครตองรับรอง “สําเนาถูกตอง”   
พรอมท้ังลงชื่อ วันท่ี กํากับไวทุกฉบับดวย   

    ๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
      ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง    
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ 
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จะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร
สอบ  อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการได 
เขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 

   ๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา 
สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ   
    จังหวัดกาฬสินธุ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี  8 พฤษภาคม 2556  ณ  สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี
กาฬสินธุ  และทาง  www.treasury.go.th 

  ๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
      ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้.- 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
     -  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกรมธนารักษ 
     -  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับปฏิบัติราชการ 

30 สอบขอเขียน 

ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
     -  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
        และการนําสงเงิน พ.ศ. 2551 
     -  ความรูเก่ียวกับมาตรฐานสําหรับการจัดทําบัญชีภาครัฐ 
     -  ความรูเก่ียวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
        แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

100 สอบขอเขียน 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
      - ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม 
สํานักงานท่ีเปนพ้ืนฐานในการทํางานสํานักงาน เชน Ms. Word 
Ms. Excel  
     -  ความรูความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว 
ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม            
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ  เปนตน 
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