ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
--------------------------ด้วยจังหวัดเพชรบู รณ์ โดยสำนักงำนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็น
พนั กงำนรำชกำร ประเภททั่วไป อำศัยอำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ลง
วันที่ 11 กันยำยน 2552 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรกำหนดลักษณะงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะงำน และคุณสมบัติเฉพำะกลุ่มงำน และกำรจัดกรอบอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกำศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจัดจ้าง
กลุ่มงาน บริหำรทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง พนักงำนวิชำกำรเงินและบัญชี
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. จัดทำบัญชี เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมำณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้เป็นฐำนข้อมูลที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีกำรบัญชีของส่วนรำชกำร
2. รวบรวมข้อมูล และรำยงำนกำรเงินของส่วนรำชกำร เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย
3. ดูแลกำรรับและจ่ำยเงิน สถำนะทำงกำรเงิน ตรวจสอบเอกสำรสำคัญรับ -จ่ำยเงิน เพื่อให้
กำรรับ - จ่ำยเงินขององค์กรมีประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติกำรถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติของรำชกำร
4. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่ อให้เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
5. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
6. จั ดเก็บ ข้อมูล เบื้ องต้น ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัด ทำฐำนข้อมูล หรือระบบสำรสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
กำหนดนโยบำย แผนงำนหลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้ำง ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560
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-22. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชำติไทย
2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
4) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิดทำง
อำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
8) ไม่เป็ นพระภิกษุหรือสำรเณร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของคำสั่งมหำเณรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็ น ผู้ ได้ รั บ ปริ ญ ญำตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ ำ งอื่ น ที่ เที ย บได้ ร ะดั บ เดี ย วกั น ในสำขำวิช ำ
กำรบัญชี สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
3. การรับสมัคร
3.1 รับสมัครระหว่ำงวันที่ 16 - 20 มกรำคม 2560 ในวันและเวลำรำชกำร
3.2 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
3.3 เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องนำมำยื่นพร้อมใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
1) ใบสมัครที่กรอกข้อควำมสมบูรณ์
2) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำดำ (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนำด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3) สำเนำปริญญำบัตรและใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ที่สถำนศึกษำ
ออกให้ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยหรือผู้มีอำนำจอย่ำงช้ำภำยในวันสุดท้ำยของรับสมัคร จึง
จะถือว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่น
พร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้โดยระบุสำขำวิชำชีพ ที่สำเร็จ กำรศึกษำและ
วันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำ ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัคร มำยื่นแทน จำนวน 1 ชุด
4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ำมี)
7) สำเนำหลักฐำนแสดงพื้นฐำนควำมรู้หรือควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี)
8) ถ้ำเป็นชำยให้นำหลักฐำนกำรผ่ำนหรือได้รับกำรยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำรมำแสดง (ถ้ำมี)
9) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำม กฎ ก.พ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2553
ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
10) หนังสือรับรอง...

-310) หนังสือรับรองประสบกำรณ์/กำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี)
ทั้งนี้ ให้ลงชื่อรับรองสาเนาหลักฐานทุกฉบับ (ยกเว้น ข้อ 9 ให้นาฉบับจริงมายื่นเท่านั้น)
3.4 เงื่อนไขกำรรับสมัคร
1) ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิในตำแหน่งที่จะสมัครโดยไม่สำมำรถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ำมำใช้
ในกำรสมัครได้
3) ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตรงตำมที่ประกำศวันรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำ
ด้ วยเหตุ ใด ๆ หรื อวุฒิ กำรศึ กษำไม่ ตรงกั บคุ ณวุ ฒิ ของต ำแหน่ งที่ ได้ รับสมั คร อั นมี ผลท ำให้ ผู้ สมั ครไม่ มี สิ ทธิสอบ
ตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
4) เป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตำมประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเลือกสรรในครั้งนี้
ของสำนักงำนจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ ำ รั บ กำรเลื อ กสรร และก ำหนด
วัน เวลำ สถำนที่เลือกสรรและกำหนดกำรสอบ ในวันที่ 23 มกรำคม 2560 ณ สำนักงำนจังหวัดเพชรบูรณ์
ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2 และทำง www.phetchabun.go.th หรือโทรสอบถำมได้ที่ 0-5672-9757
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
ประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตาแหน่ง
- หลักกำรบัญชี ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี และงบประมำณของส่วนรำชกำร
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบันในด้ำน กำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ควำมสำมำรถในกำรศึกษำหำข้อมูลวิเครำะห์ปัญหำและ สรุปเหตุผล
- ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547
- พ.ร.บ.และระเบียบเกี่ยวกับงบประมำณ
- พรฎ.ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526
ประเมินครั้งที่ 2 สมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
- ทดสอบโดยกำรสั มภำษณ์ และกำรประเมินบุ คคล ซึ่งพิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว
ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน และพฤติกรรมที่ปรำกฏทำงอื่น รวมทั้งจำกกำร
สัมภำษณ์ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ ำที่ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ บุ คลิ กภำพ ทั ศนคติ ไหวพริ บ อำรมณ์
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ จิตสำนึกในกำรให้บริกำร คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
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-46. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภำษณ์) จะต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมิน ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้เฉพำะตำแหน่ง ครั้ง ที่ 1 (สอบข้อเขียน)
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
6.2 และผู้ ที่ จ ะถือว่ำเป็น ผู้ ที่ ผ่ ำนกำรเลื อกสรรจะต้อ งเป็ นผู้ ที่ได้ค ะแนนในกำรประเมิ น
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
6.3 กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ หำกคะแนนรวมเท่ำกันจะให้ผู้ได้
คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สูงกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่ำ หำกคะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ำกัน
จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดเพชรบูรณ์ จะประกำศผลกำรเลือกสรรตำมลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงำนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2 และทำงเว็บไซต์จังหวัดเพชรบูรณ์ www.phetchabun.go.th
โดยบั ญ ชีรำยชื่อดังกล่ ำวให้ เป็น อันยกเลิ กหรือสิ้ นผลไป เมื่อเลื อกสรรครบกำหนด 2 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมที่จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด ทั้งนี้จะเรียกตัว
มำทำสัญญำจ้ำงตำมลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ตำมที่มีตำแหน่งว่ำง
8.2 ผู้ผ่ ำนกำรเลือกสรรในวันที่ ทำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วน
รำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น
8.3 ในกรณี ที่ มี ผู้ ได้รับ กำรเลื อกสรรมำกกว่ำจำนวนต ำแหน่งที่ มีภ ำยหลั งมีต ำแหน่ งว่ำง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน หำกจังหวัดเพชรบูรณ์พิจำรณำแล้วเห็นว่ำสำมำรถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะเรื่อง
เดียวกันได้ จังหวัดเพชรบูรณ์อำจพิจำรณำจัดจ้ำงผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจำกบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอำยุก็ได้ หรืออำจจะดำเนินกำรเลือกสรรใหม่ก็ได้
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 6 มกรำคม พ.ศ. 2560

(นำยวรพจน์ แววสิงห์งำม)
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำฯ

