
(เอกสารแนบท�ายประกาศท่ี 2 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ! พ.ศ. 2562) 

***************************************** 

หน�วยท่ี 2 ตําแหน�งเจ�าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พ้ืนท่ีท่ัวไป 

อัตราว�างครั้งแรก จํานวน 45 อัตรา  

อัตราเงินเดือน ระหว'าง 11,500 – 12,650 บาท ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนเป0นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันท่ี 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดป5จจัย หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต'งต้ังเป0นข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซ่ึงไม'จําเป0นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด�านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย'าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับแนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 ท้ังนี้ ผู�สมัครสอบจะต�องเป0นผู�ท่ีพร�อมและสามารถไปปฏิบัติหน�าท่ีราชการประจําในต'างจังหวัด 
ซ่ึงอาจเป0นพ้ืนท่ีท่ีห'างไกลและทุรกันดารได� และต�องเป0นผู�มีร'างกายท่ีสมบูรณ! แข็งแรง โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ในด�านต'างๆ ดังนี้ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ด�านการปฏิบัติการ 

      (1) จัดทําและปฏิบัติงานด�านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต�น เพ่ือให�งานเป0นไป 
ตามเปHาหมายท่ีกําหนด 
      (2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพ่ือใช�ประกอบในการทํางบประมาณประจําปI
ของหน'วยงาน 
      (3) ตรวจสอบและดูความถูกต�องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพ่ือให�เกิดความถูกต�อง 
ในการปฏิบัติงาน 
      (4) ประสานงานในระดับฝLายหรือกลุ'มกับหน'วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป  
เพ่ือขอความช'วยเหลือและร'วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู�ความเชี่ยวชาญท่ีเป0นประโยชน!ต'อการทํางาน 
ของหน'วยงาน  
  2. ด�านบริการ 
       (1) ให� คําแนะนํ า ตอบป5ญหา ชี้ แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี  แก' เจ� าหน� า ท่ี 
ระดับรองลงมา หน'วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถ'ายทอดความรู� ความชํานาญแก'ผู�ท่ีสนใจ 
       (2) ประสานงานในระดับกลุ'ม กับหน'วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือขอความช'วยเหลือและร'วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู�ความเชี่ยวชาญท่ีเป0นประโยชน!
ต'อการทํางานของหน'วยงาน   

3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
      1. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย'างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ 
 2. ได�รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปI ต'อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท'า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงิน
และธนาคาร และ 
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                         3 . เป0นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไประดับอนุปริญญา หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงข้ึนไปของสํานักงาน ก.พ.          

หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
   1. ความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน) 

1.1  ความรู�ด�านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 

                          1.2 ความรู�เก่ียวกับสภาพแวดล�อม สถานการณ!ป5จจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต'างประเทศ 
                          1 .3  วิ สั ย ทั ศ น!  พั น ธ กิ จ  ยุ ท ธศ าส ต ร!  โค ร งส ร� า ง  อํ าน าจ ห น� า ท่ี แ ล ะภ าร กิ จ 
ของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย 
                          1.4 ความรู�เก่ียวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ! การจัดทําแผนยุทธศาสตร! แผนงาน โครงการ 
การ ติ ดต ามแล ะป ระ เมิ น ผ ล  แผ น พั ฒ น าเศ รษ ฐ กิ จ แล ะสั งคมแห' งช า ติ  ก ารบ ริห าร เชิ งกล ยุ ท ธ!  
และการบริหารจัดการ 
                          1 .5  ความ รู� เ ก่ี ย ว กับ กฎ ห มายแล ะระ เบี ยบ ท่ี ใช� ใน การป ฏิ บั ติ ราชก าร  ได� แ ก'  
กฎ ห มายว' าด� วย ระ เบี ยบ บ ริห ารราชการแผ' น ดิ น  กฎ หมายว' าด� ว ย ระ เบี ยบข� าราชก ารพ ล เรื อน  
กฎหมายว'าด�วยวิธีปฏิ บั ติราชการทางปกครอง กฎหมายว'าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี  
กฎหมายว'าด� วยข�อมูลข' าวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว'าด� วยหลักเกณฑ! และวิธีการบริหาร 
กิจการบ�านเมืองท่ี ดี ระเบียบเก่ียวกับงานสารบรรณ ระเบียบเก่ียวกับการรักษาความลับทางราชการ  
ระเบียบเก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 

 2. ความรู�พ้ืนฐานท่ีใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี (130 คะแนน) 
     2.1 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 2.2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  

     2.3 ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส'งคลังในหน�าท่ีของอําเภอและก่ิงอําเภอ  
พ.ศ. 2520 

 2.4 ระเบียบการเบิกจ'ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส'งคลัง พ.ศ. 2551 

 2 .5  ระเบียบกระทรวงการคลั งว'าด� วยการเบิกจ' ายค' าใช� จ' ายในการบริหารงาน 
ของส'วนราชการ พ.ศ. 2553 

 2.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว'าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 2.7 ความรู� เก่ียวกับการบริหารการคลังภาครัฐด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส!  (GFMIS: 
Government Fiscal Management Information System) 

      2.8 ความรู�เก่ียวกับเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต�น 

     2.9 กฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี 
 3. ความรู�วิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)  

การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ!รายบุคคล  
*************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 


