ประกาศจังหวัดหนองบัวลาภู
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
******************************
ด้วยจังหวัดหนองบัวลาภู ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสานักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ฉะนั้น อาศัยอานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการ
เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน งานบริหารทั่วไป
ขอบเขตงานที่ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) ความรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน การบัญชีการจัดทารายงาน
ทางการเงิน ตามระบบบัญชีของกองทุนด้านต่าง ๆ เช่น กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกองทุน
ผู้สูงอายุกองทุนคุ้มครองเด็ก ฯลฯ
(๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ค่าตอบแทน

๑๕,๙๖๐.- บาท

๒. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติ ไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดเพราะกระทาความผิดทาง
อาญาฯ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่น
๗. ไม่เป็นข้าราชการ...../

-๒(๗) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย งาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการท้องถิ่นในวันที่บรรจุ
(๘) มีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้าประกันในวันทาสัญญาจ้าง
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ต้องจบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือบริหารธุรกิจหรือพาณิชศาสตร์
หรือเศรษฐศาสตร์
๔. การรับสมัคร
วัน เวลาและสถานทีร่ ับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร เขียนใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ทีส่ านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ศาลากลาง ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ในวันเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๕. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่
เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา คือ ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการ เรียนที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ในกรณี ที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัคร
ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับการ
อนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ในกรณีที่
ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ
(๖) สาเนารับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน(แบบ สด.๔๓) หรือหนังสือสาคัญ
(แบบสด.๘) ใบสาคัญ(แบบ สด.๙)
๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจาก..../

-๓อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทา
ให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และกาหนดวัน เวลา
สถานที่ในการสอบ ดังนี้
๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู และ
WWW.nongbualamphu.m-society.go.th
๗.๒ สอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. และประกาศ
รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู และ WWW.nongbualamphu.m-society.go.th
๗.๓ สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา๐๙.๓๐ น. ณ สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ศาลากลางชั้น ๑ อาเภอเมือง จ.หนองบัวลาภู
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครที่ผ่านการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
๘.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ขอบเขตวิชาที่ใช้ในการสอบ ดังนี้
- ความรู้ความสามารถทางด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ
- ด้านการเบิกจ่ายและการบันทึกบัญชีการจัดทารายงานทางการเงิน
- การเก็บรักษาเงินและการนาส่งเงินคลัง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
๘.๒ สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับงาน/ภารกิจของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๙. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดจะประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภูและ
WWW.nongbualamphu.m-society.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๑๐. การจัดทาสัญญา..../

