-สำเนำประกำศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
สังกัดสำนักงำนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
-------------------------------ด้วยจังหวัดสุรินทร์ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อดำเนินกำรเลือกสรรจัดจ้ำงเป็นพนักงำน
รำชกำรประเภททั่วไป ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.
2552 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2552 คำสั่ งสำนักงำนปลั ดกระทรวงมหำดไทย ที่ 183/2556 ลงวันที่ 5
เมษำยน 2556 และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1236/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2556 จึงประกำศรับ
สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. รำยละเอียดตำแหน่งที่จะดำเนินกำรเลือกสรร
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง อัตรำว่ำง รำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
ตำแหน่งพนักงำนวิชำกำรเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรำ
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
(รำยละเอียดตำมเอกสำร 1 แนบท้ำยประกำศ)
ค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์ ระยะเวลำกำรจ้ำง
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทนเดือนละ 18,000 บำท
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และประกำศ
คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554
ระยะเวลำกำรจ้ำง
เดือนกุมภำพันธ์ 2560 - 30 กันยำยน 2560 และอำจได้รับกำรต่อสัญญำจ้ำงอีก
ตำมเงื่อนไขในข้อ 11 ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547
โดยผู้ ไ ด้ รั บ กำรขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรร และเรี ย กมำลงนำมสั ญ ญำจ้ ำ งแล้ ว จะได้ รั บ
มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนของสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ซึ่ง
มีสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรอยู่ ณ สำนักงำนจังหวัดสุรินทร์ ศำลำกลำงจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชำติไทย
2.1.2 มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปี
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
/2.1.4 ไม่เป็นผู้...

-22.1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็ นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือ
เจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.1.7 ไม่เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจำกรัฐวิส ำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
สำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร จังหวัดสุรินทร์จะไม่รับสมัครสอบและไม่อำจให้เข้ำ
สอบเพื่อเลื อกสรรเป็ น พนั กงำนรำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสื อกรมสำรบรรณ คณะรัฐ มนตรีฝ่ ำ ยบริห ำร ที่ นว
89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของคำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม
2538
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ทำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง
ของหน่วยงำนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
ส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงำนวิชำกำรเงินและบัญชี
เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ ำ งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสำขำวิชำกำรบัญชี หรือสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
3. กำรรับสมัคร
3.1 รับสมัครระหว่ำงวันที่ 16-20 มกรำคม 2560 (ในวันและเวลำรำชกำร)
3.2 ให้ผู้สนใจรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนจังหวัด
สุรินทร์ ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย
จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรสมัคร ดังต่อไปนี้
3.2.1 ใบสมัครที่กรอกรำยละเอียดถูกต้องครบถ้วน
3.2.2 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.2.3 บัตรประจำตัวประชำชนฉบับจริงที่ ยังไม่หมดอำยุ พร้อมสำเนำ จำนวน 1
ฉบับ
3.2.4 ส ำเนำวุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำและระเบี ย บแสดงผลกำรเรี ย นที่ แ สดงว่ ำ เป็ น ผู้ ที่ มี
คุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่ตนสมัครฯ จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งจะต้องเป็นคุณวุฒิที่สำเร็จ
กำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจภำยในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 20 มกรำคม 2559
ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ให้
นำหนั งสือรั บ รองคุณวุฒิ ที่ส ถำนศึกษำออกให้ โดยระบุส ำขำวิช ำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกำศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้
3.2.5 สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
/3.2.6 สำเนำหลักฐำน...

-33.2.6 สำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
ในกรณีที่ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน อย่ำงละ 1 ฉบับ
3.2.7 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำม กฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.
2553 ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
4. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
ผู้สมัครต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร จำนวน 200 บำท (สองร้อยบำทถ้วน) โดย
ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิในตำแหน่งที่จะสมัครโดยไม่สำมำรถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ำมำใช้ใน
กำรสมัครได้
5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะต ำแหน่ ง ตรงตำมประกำศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอกรำยละเอี ย ดต่ ำ งๆ
ในใบสมั ค ร พร้ อ มทั้ ง ยื่ น หลั ก ฐำนในกำรสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นในวั น ที่ ต นสมั ค รเท่ ำ นั้ น ในกรณี ที่ มี
ควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะของตำแหน่ง
ที่สมัคร จังหวัดสุรินทร์จะถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และ
จังหวัดสุรินทร์จะไม่คืนค่ำสมัครให้ทุกกรณี
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
จังหวัดสุรินทร์ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะที่ จ ำเป็ น ต่อ กำรปฏิบั ติ ห น้ ำที่ และกำหนดวั น เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิ น ทำงเว็ บไซต์
www.surin.go.th
7. หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกสรร
จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งที่สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร โดยกำรสอบ แบ่งออกเป็น
-กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
-กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยกำรสอบสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
7.1 กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนเกี่ยวกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะตำแหน่ง โดยมีรำยละเอียดตำมระเบียบข้อ กฎหมำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ปฏิ บั ติ ใ นต ำแหน่ งที่ ส มัค รเข้ ำ รั บ กำรเลื อ กสรร โดยใช้ กำรวิเ ครำะห์ ท ำงวิ ช ำกำรที่ เ กี่ย วข้อ ง ใช้ ทัก ษะและ
สมรรถนะในเรื่องที่สอดคล้องกับตำแหน่งหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ ในเกณฑ์ระดับที่ดีเยี่ยม สำมำรถอธิบำย ชี้แจง และ
ตอบคำถำมในเชิงทฤษฎี และในเชิงปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง และแสดงให้เห็นว่ำสำมำรถนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้ในทันที
7.2 กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ทดสอบโดยกำรสั มภำษณ์แ ละกำรประเมินบุคคล ซึ่ง พิจำรณำจำกประวัติส่ ว นตั ว
ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน และพฤติกรรมที่ปรำกฏทำงอื่น รวมทั้งจำกกำรสัมภำษณ์ เพื่อพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ บุคลิกภำพ
ทัศนคติ ไหวพริบ อำรมณ์ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ จิตสำนึกกำรให้บริกำร คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
/ทั้งนี้...

-4ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และได้คะแนนตำมเกณฑ์กำร
ตัดสินที่กำหนด จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อไป
8. เกณฑ์กำรตัดสิน
8.1 ผู้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ
เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ำรับกำร
ประเมินครั้งที่ 2 เรียงตำมลำดับเลขประจำตัวสอบ ทำงเว็บไซต์ www.surin.go.th
8.2 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ
ทัง้ 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
8.3 กำรเรียกผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรมำรำยงำนตัวเพื่อจัดทำสัญญำจ้ำง จะเป็นไปตำมลำดับที่
ในบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
9. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
9.1 จั งหวัดสุ ริ น ทร์ จะประกำศรำยชื่อผู้ ผ่ ำนกำรเลื อกสรรตำมล ำดับคะแนนสอบโดย
เรี ย งลำดับ ที่จ ำกผู้ ที่ได้คะแนนกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 รวมกัน
มำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนรวมเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
มำกกว่ำอยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ หำกคะแนนกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
9.2 บัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ 1 ปี นับแต่วัน
ขึ้นบัญชี หรือจังหวัดสุรินทร์มีประกำศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันใหม่นี้ แล้วแต่กรณี
10. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะได้รับกำรเรียกตัวเพื่อจัดจ้ำงตำมล ำดับที่เมื่อมีตำแหน่งว่ำง และ
จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่จังหวัดสุรินทร์ กำหนด
จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินกำรเลือกสรรด้วยควำมโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภำค ดังนั้น หำกมี
ผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้รับกำรเลือกสรร หรือมีพฤติกำรณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ำได้
หลงเชื่อ และแจ้งให้จังหวัดสุรินทร์ทรำบด้วย อนึ่ง หำกผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือมีควำมประสงค์จะคัดค้ำนประกำศ
ฉบับนี้ ให้ทำเป็นหนังสือต่อผู้ว่ำรำชกำรจั งหวัดสุรินทร์ ผ่ำนกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนจังหวัด
สุรินทร์ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่มีประกำศนี้
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2560

(นำยธนยศ แสนสุขใส)
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัด ปฏิบัติรำชกำรแทน
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์

เอกสำร 1 แนบท้ำยประกำศ
แนบท้ำยประกำศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป สังกัดสำนักงำนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงมหำดไทย
ลงวันที่ 9 มกรำคม 2560
**************************************************
ตำแหน่งพนักงำนวิชำกำรเงินและบัญชี
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
1. งำนกำรเงินและบัญชี ในฐำนะ กรม/จังหวัด/สำนักงำนจังหวัด
2. งำนเบิกจ่ำยงบประมำณยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. งำนเบิกจ่ำยงบประมำณแทนกัน
4. งำนจัดทำคำของบประมำณของสำนักงำนจังหวัด
5. บันทึกข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินงบประมำณเบิก
แทนกัน ที่สำนักงำนจังหวัดเป็นหน่วยเบิกจ่ำย เงินงบประมำณรำยจ่ำยของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในระบบ GFMIS
6. จัดทำบั ญชีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ และเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในระบบ GFMIS
7. รำยงำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
8. งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี
9. จัดทำข้อมูลหลักผู้ขำย
10. บันทึกล้ำงบัญชีทรัพย์สิน
11. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
12. จัดทำรำยงำนงบกำรเงินประจำเดือน/ไตรมำส/ปี
13. บันทึกรับและนำส่งเงิน(เงินฝำกคลัง เงินรำยได้แผ่นดิน)
14. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
*************************************************************

