
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

....................................... 

 ด้วยจังหวัดมุกดาหาร โดยที่ท าการปกครองจังหวัดมุกดาหารประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ       
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ  
พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน ๒552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เร่ือง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตรา        
ก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ค าสั่งกรมการปกครอง ที่ 606/2560 ลงวันที่    
7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงาน
ราชการ สังกัดกรมการปกครอง และค าสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4643/2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
  1.1 หน่วยที่รับสมัคร ชื่อกลุ่มงาน ชื่อต าแหน่ง อัตราว่าง ค่าตอบแทน หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
    หน่วยที่ 1 กลุ่มงานบริหารทัว่ไป ต าแหนง่ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1) 
    หน่วยที่ 2 กลุ่มงานบริหารทัว่ไป ต าแหนง่ พนักงานการเงินและบัญช ี
    (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2) 
  1.2 สิทธิประโยชน์ ระยะเวลาการจ้าง 
        สิทธิประโยชน์ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ระยะเวลาจ้าง      
   ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และอาจได้รับ                       
การต่อสัญญาจ้างอีก ตามเงื่อนไขในข้อ 11 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ                   
พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ กรณีพนักงานราชการอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สัญญาจ้างจะสิ้นสุดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                
ที่พนักงานราชการผู้นั้นอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
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1.3  สถานที่ปฏิบัติงาน 

        ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเรียกมาลงนามสัญญาจ้าง จะได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานที่ท าการปกครองจังหวัดมุกดาหาร หรือที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร 

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร   
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   (1)  มีสญัชาตไิทย 
   (2) มีอายไุม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ป ี(นับถึงวันปดิรับสมัคร) 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ไร้ความสามารถ                
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
   (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                      
หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี  
       การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามข้อ 2.1 (6) เข้าเป็นพนักงาน
ราชการให้บุคคลผู้นั้นต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดจีนเปน็ทีน่า่รังเกยีจ
ของสังคมตามแบบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย                    
   (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
   หมายเหตุ ในวันที่ท าสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย   
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร จังหวัดมุกดาหาร ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้ 
เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  
ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538   
  2.2 คุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  
    ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 
    ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 
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 3. การรับสมัคร 
 3.1 ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศอ.ปส.จ.มห.) ที่ท าการปกครองจังหวัดมุกดาหาร 
ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์         
0-4261-1817 ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 
 3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน 200 บาท  
       ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัคร              
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.3 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรฯ จะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบ             
ในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด 
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินคร้ังที่ 1 

 4. เงื่อนไขในการรับสมคัร 
  4.1 ผู้สมัครสามารถสมัครฯ ได้เพียงหน่วยการรับสมัครเดียวเท่านั้น    

  4.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ ในข้อ 2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติ    
ให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564      
ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และจะใช้คุณวุฒิการศึกษาที่สูงกว่ามาใช้   
ในการสมัครไม่ได้  

 4.3 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุ ชื่อตัว – ชื่อสกุล และเลขประจ าตัวประชาชน  

 4.4 การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง การรับสมัคร 
เงื่อนไขการรับสมัคร หรือกรณีอื่นใดเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามประกาศฉบับนี้ ให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และต าแหน่ง
พนักงานการเงินและบัญชี เป็นที่สุด 
 4.5 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า
เอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของจังหวัดมุกดาหาร จะถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคร้ังนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร            
ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสารปลอม จังหวัดมุกดาหารจะด าเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย 

 5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมคัร 
    5.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่าย ช่ือตัว – ช่ือสกุล 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน จ านวน 1 ฉบับ  
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   5.2 ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript.of.Records)      
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 กรกฎาคม 
2564 จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจ. โดยจะต้องอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

5.3 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ช่ือสกุล (ในกรณี                   
ช่ือตัว – ช่ือสกุล ในเอกสารตามข้อ 5.1 – 5.2 ไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

5.4 รูปถ่าย หน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
                         5.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจร่างกายถึงวันที่        
ยื่นเอกสาร (น าใบรับรองแพทย์มาย่ืนในวันท าสัญญาจ้าง) และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.          
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่  
       ๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 

       ๒) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
   ๓) โรคติดยาเสพตดิให้โทษ 

      ๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
        ๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และ 
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
     ส าหรับส าเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองความถูกต้องว่า “ส าเนา
ถูกต้อง” พร้อมลงชื่อ วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ  

 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและก าหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 
 จังหวัดมุกดาหาร จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินคร้ังที่ 1 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม    
2564 ณ ทีท่ าการปกครองจังหวัดมุกดาหาร และทางเว็บไซต์ www.mukdahan.go.th 

 7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  จังหวัดมุกดาหาร จะด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ                   
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น  
  7.1 การประเมินครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย                
ซึ่งก าหนดขอบเขตของเนื้อหาการสอบ ในแต่ละต าแหน่ง ดังนี้ 
   ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 
    ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 

/7.2 การประเมิน... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 
(ตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
------------------------------------------------------------- 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ลักษณะงานทีจ่ะปฏบิัต ิ 
เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือเป็นงานตามนโยบาย

ส าคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือเป็น
งานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่จ าเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ 

  - รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ
รัฐบาล เพื่อน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ  
  - รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เพื่อวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ        
ให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
  - ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน   
หรือก าหนดยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
  - วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน                  
หรอืโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน  
อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาการศึกษา           

ไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

หน่วยการรับสมคัร และอัตราว่าง 
 

หน่วยการรับสมคัร อัตราว่าง (อัตรา) 
01 1 

 
 

/ขอบเขตของเนื้อหา... 
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ขอบเขตของเนื้อหาการประเมนิฯ ครั้งที่ 1  
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

1. ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 

2. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows / Microsoft Word / 
Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint) 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง 
4. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
งานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วย                      
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ งานปกครองท้องที่ การอ านวยความเป็น
ธรรมของฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอ านาจหน้าที่ของกรมการ
ปกครอง กิจการกองอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน และงานทะเบียน
ทั่วไป 

5. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ                      
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

6. การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
7. ความรู้อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 8. ความรู้พื้นฐานภาษาองักฤษ 
 

ขอบเขตของเนื้อหาการประเมนิฯ ครั้งที่ 2  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  การประเมินโดยการสัมภาษณ์ 
 

------------------------------------------------ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 
(ตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
------------------------------------------------------------- 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบญัชี 

ลักษณะงานทีจ่ะปฏบิัต ิ 
เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือเป็นงานตามนโยบาย

ส าคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือเป็น
งานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่จ าเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญช ีหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ 

  - จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  ตามระเบียบ 
วิธีการบัญชีของส่วนราชการ 
   - รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย 
   - จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ
ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
   - ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 
   - ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ -จ่ายเงิน 
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน  
อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร ์ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 

หน่วยการรับสมคัร และอัตราว่าง 

หน่วยการรับสมคัร อัตราว่าง (อัตรา) 
02 1 

 
/ขอบเขตของเนื้อหา... 
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ขอบเขตของเนื้อหาการประเมนิฯ ครั้งที่ 1  
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
  1. ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 2. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows / Microsoft Word / 
Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint) 
  3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และภารกิจของกรมการปกครอง 
 4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบ
เกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ 
  5. ความรู้เก่ียวกับการเงินและบัญชี  
  6. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS: Government 
Fiscal Management Information System) 
  7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
  8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 
2553 
  9. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  11. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  12. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  13. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520  
  14. กฎหมายและระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานการเงินและบัญช ี
 15. ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
 
ขอบเขตของเนื้อหาการประเมนิฯ ครั้งที่ 2  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  การประเมินโดยการสัมภาษณ์ 
 

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


