
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี 

--------------------------- 
ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส ำนักงำนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็น

พนักงำนรำชกำร ประเภททั่วไป อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร  และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร  พ.ศ. 2552 ลง
วันที่ 11 กันยำยน  2552 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะงำน และคุณสมบัติเฉพำะกลุ่มงำน และกำรจัดกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกำศรับสมัครบุคคล เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้                                 

1. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  รายละเอียดการจัดจ้าง 
กลุ่มงาน  บริหำรทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง พนักงำนวิชำกำรเงินและบัญชี 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
1. จัดท ำบัญชี เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมำณ 

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้เป็นฐำนข้อมูลที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีกำรบัญชีของส่วนรำชกำร 
2. รวบรวมข้อมูล และรำยงำนกำรเงินของส่วนรำชกำร เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้

ถูกต้องและทันสมัย   
3. ดูแลกำรรับและจ่ำยเงิน สถำนะทำงกำรเงิน ตรวจสอบเอกสำรส ำคัญรับ-จ่ำยเงิน เพื่อให้

กำรรับ - จ่ำยเงินขององค์กรมีประสิทธิภำพ  กำรปฏิบัติกำรถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติของรำชกำร 
4. ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด

ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
5. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
6. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศ            

ที่เก่ียวกับงำนกำรเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ก ำหนดนโยบำย แผนงำนหลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ  

7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

อัตราว่าง        1      อัตรา 
ค่าตอบแทน     18,000   บาท 
สิทธิประโยชน์  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้ำง  ถึงวันที่ 30 กันยำยน  2560 

 
/2.  คุณสมบัติท่ัวไป... 
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2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
            2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1)  มีสัญชำติไทย 
2)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  18  ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
5) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำง

อำญำ  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
8) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสำรเณร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร           

ที่ นว 89/2501 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของค ำสั่งมหำเณรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538   
2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      เป็นผู้ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำ              

กำรบัญชี สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  
3.  การรับสมัคร 
     3.1 รับสมัครระหว่ำงวันที่ 16 - 20 มกรำคม 2560 ในวันและเวลำรำชกำร 
     3.2 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ส ำนักงำน

จังหวัดเพชรบูรณ์  ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต ำบลสะเดียง อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
     3.3 เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร  (พร้อมฉบับจริง) 

1) ใบสมัครที่กรอกข้อควำมสมบูรณ์ 
2) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน  3  รูป 
3) ส ำเนำปริญญำบัตรและใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ที่สถำนศึกษำ

ออกให้ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยหรือผู้มีอ ำนำจอย่ำงช้ำภำยในวันสุดท้ำยของรับสมัคร  จึง
จะถือว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร  ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่น
พร้อมใบสมัครได้  ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้โดยระบุสำขำวิชำชีพ  ที่ส ำเร็จกำรศึกษำและ
วันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำ ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัคร มำยื่นแทน จ ำนวน  1  ชุด 

4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   จ ำนวน  1  ฉบับ 
5) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน  1  ฉบับ  
6) ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส  จ ำนวน  1  ฉบับ (ถ้ำมี) 

      7) ส ำเนำหลักฐำนแสดงพื้นฐำนควำมรู้หรือควำมสำมำรถพิเศษ  (ถ้ำมี) 
      8) ถ้ำเป็นชำยให้น ำหลักฐำนกำรผ่ำนหรือได้รับกำรยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำรมำแสดง (ถ้ำมี) 

           9) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำม กฎ ก.พ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2553 
ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 

10) หนังสือรับรอง... 
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           10) หนังสือรับรองประสบกำรณ์/กำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี) 

    ทั้งนี้ ใหล้งชื่อรับรองส าเนาหลักฐานทุกฉบับ (ยกเว้น ข้อ 9 ให้น าฉบับจริงมายื่นเท่านั้น) 

3.4  เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
1) ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิในต ำแหน่งที่จะสมัครโดยไม่สำมำรถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ำมำใช้

ในกำรสมัครได ้
3) ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็น

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมที่ประกำศวันรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง  ๆ 
ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำ          
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงกับคุณวุฒิของต ำแหน่งที่ได้รับสมัคร อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ                 
ตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว  ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น  

4) เป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตำมประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเลือกสรรในครั้งนี้
ของส ำนักงำนจังหวัดเพชรบูรณ์  และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

จั งหวัด เพชรบู รณ์  จะประกำศรำยชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ำรับกำรเลื อกสรร  และก ำหนด                       
วัน เวลำ  สถำนที่เลือกสรรและก ำหนดกำรสอบ ในวันที่  23 มกรำคม 2560  ณ ส ำนักงำนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์  ชั้น 2 และทำง www.phetchabun.go.th หรือโทรสอบถำมได้ที่ 0-5672-9757 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนน วิธีการประเมิน 
ประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
- หลักกำรบัญชี ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี และงบประมำณของส่วนรำชกำร 
- ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบันในด้ำน กำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
- ควำมสำมำรถในกำรศึกษำหำขอ้มูลวิเครำะห์ปัญหำและ สรุปเหตุผล 
- ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 
- พ.ร.บ.และระเบียบเกี่ยวกับงบประมำณ 
- พรฎ.ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร 
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 
ประเมินครั้งที่ 2 สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
- ทดสอบโดยกำรสัมภำษณ์และกำรประเมินบุคคล  ซึ่งพิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว 

ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน และพฤติกรรมที่ปรำกฏทำงอ่ืน รวมทั้งจำกกำร
สัมภำษณ์ เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่  ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  บุคลิกภำพ ทัศนคติ  ไหวพริบ อำรมณ์                
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ จิตส ำนึกในกำรให้บริกำร คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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6.  เกณฑ์การตัดสิน 
6.1 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภำษณ์)  จะต้อง

เป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้เฉพำะต ำแหน่ง ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

6.2 และผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

6.3 กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนรวมที่สอบได้ หำกคะแนนรวมเท่ำกันจะให้ผู้ได้
คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สูงกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับสูงกว่ำ หำกคะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ำกัน  
จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จะประกำศผลกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนสอบ  ณ  ส ำนักงำนจังหวัด

เพชรบูรณ์  ศำลำกลำงจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2 และทำงเว็บไซต์จังหวัดเพชรบูรณ์ www.phetchabun.go.th 
โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบก ำหนด  2  ปี            

นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในต ำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

8.1 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก ำหนด ทั้งนี้จะเรียกตัว
มำท ำสัญญำจ้ำงตำมล ำดับที่ข้ึนบัญชีไว้ตำมท่ีมีต ำแหน่งว่ำง 

8.2 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วน
รำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

    8.3 ในกรณีที่มีผู้ได้รับกำรเลือกสรรมำกกว่ำจ ำนวนต ำแหน่งที่มีภำยหลังมีต ำแหน่งว่ำง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน  หำกจังหวัดเพชรบูรณ์พิจำรณำแล้วเห็นว่ำสำมำรถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะเรื่อง
เดียวกันได้  จังหวัดเพชรบูรณ์อำจพิจำรณำจัดจ้ำงผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจำกบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอำยุก็ได้ หรืออำจจะด ำเนินกำรเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 

  ประกำศ   ณ  วันที่   6   มกรำคม  พ.ศ. 2560 

 
 

(นำยวรพจน์  แววสิงห์งำม) 
หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำฯ 
 
 
 
 
 
 
 


