ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
-----------------------------ดวยจังหวัดกาฬสินธุ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๕๒ ลงวันที่ 11กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่
28 กุมภาพันธ 2554 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
๑.๑ ชื่อตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
๑.๒ กลุมงาน
บริหารทั่วไป
๑.๓ ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณ การบัญชีภาครัฐ วิเคราะห ติดตามประเมินผลการใชจายเงิน การวิเคราะหงบประมาณ
การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกตองของการลงบัญชีประเภทตาง ๆ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย
๑.๔ สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักงานธนารักษพื้นที่กาฬสินธุ จํานวน 1 อัตรา
๑.๕ คาตอบแทน
15,960.- บาท (หนึ่งหมื่นหาพันเการอยหกสิบบาท
ถวน)
๑.6 ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันทําสัญญาจางจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
2.1.๑. มีสัญชาติไทย
๒.1.2 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
2.1.๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.1.๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2.1.๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
2.1.๖. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-22.1.๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
2.1.8. ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจาง ของสวนราชการสวนทองถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ชื่อตําแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการบัญชี
การเงินและธนาคาร การบริหาร การจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่ ก.พ.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

๓. การรับสมัคร
3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรสามารถขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
สํานักงานธนารักษพื้นที่กาฬสินธุ เลขที่ 72/3 ถนนอภัย ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัด
กาฬสินธุ 46000 ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
3.2.๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
โดยถายไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป
3.2.๒. สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดย
ระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ไดรับอนุมัติใหเปนผูสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ โดยจะตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัคร
3.2.๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ
๑ ฉบับ
3.2.๔. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(กรณีที่ชื่อ – 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. ใบรับรองแพทยซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
3.2.7. หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)
ทั้งนี้ สําเนาเอกสาร หลักฐานการสมัคร ทุกฉบับ ผูสมัครตองรับรอง “สําเนาถูกตอง”
พรอมทั้งลงชื่อ วันที่ กํากับไวทุกฉบับดวย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ

-3จะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัคร
สอบ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการได
เขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดกาฬสินธุ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักงานธนารักษพื้นที่
กาฬสินธุ และทาง www.treasury.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้.การประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ภาคความรูความสามารถทั่วไป
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับปฏิบัติราชการ

30

สอบขอเขียน

ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
- ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําสงเงิน พ.ศ. 2551
- ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานสําหรับการจัดทําบัญชีภาครัฐ
- ความรูเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

100

สอบขอเขียน

20

สอบสัมภาษณ

50

สอบปฏิบัติ

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