(เอกสารแนบทายประกาศที่ 1 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564)
*****************************************
หนวยที่ 1

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราวางครั้งแรก จํานวน 100 อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว(าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป/นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดป2จจัย หลักเกณฑ6 วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต(งตั้งเป/นขาราชการพลเรือนสามัญ
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน#าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ผูสมัครสอบจะตองเป/นผูที่พรอมและสามารถไปปฏิบัติหนาที่ราชการประจําในต(างจังหวัด
ซึ่ งอาจเป/ น พื้ น ที่ ที่ ห( า งไกลและทุ ร กั น ดารได และตองเป/ น ผู มี ร( า งกายที่ ส มบู ร ณ6 แข็ งแรง โดยมี ลั ก ษณะงาน
ที่ปฏิบัติในดานต(าง ๆ ดังนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด#านการปฏิบัติการ
(1) จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น เพื่ อ แสดงสถานะทางการเงิ น และใชเป/ น ฐานขอมู ล ที่ ถู ก ตองตามระเบี ย บวิ ธี ก ารบั ญ ชี
ของส(วนราชการ
(2) รวบรวมขอมูล และรายงานการเงินของส(วนขาราชการ เพื่ อพรอมที่จะปรับปรุงขอมูล
ใหถูกตอง
(3) จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก(หน(วยงานของรัฐเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณตรงกับ
ความจําเป/นและวัตถุประสงค6ของแต(ละหน(วยงาน
(4) ศึกษาวิเคราะห6ผลการใชจ(ายเงินงบประมาณของหน(วยงานภาครัฐ เพื่อใหการใชจ(ายเงิน
เป/นไปอย(างมีประสิทธิภาพ และใชเป/นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ
(5) ดูแลการรับและการจ(ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ(ายเงิน
เพื่อใหการรับ-จ(ายเงินขององค6กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(6) ถ(ายทอดความรูดานการเงินและบัญ ชี แก(เจาหนาที่ ระดับรองลงมา เช(น ใหคําแนะนํ า
ในการปฏิ บัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝKกอบรม จัดทําคู(มือประจําสําหรับการฝKกอบรมและวิธีใช
อุ ป กรณ6 เ ครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก ตอง เป/ น ตน เพื่ อ ถ( า ยทอดความรู ที่ เ ป/ น ประโยชน6 ในการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐาน
และขอกําหนด
2. ด#านการวางแผน
วางแผนการทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร( ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานของหน( ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเป/นไปตามเปLาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด#านการประสานงาน
(1) ประสานการทํ างานร(ว มกั น ทั้ งภายในและภายนอกที มงานหรือหน( วยงาน เพื่ อใหเกิ ด
ความร(วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก(บุคคลหรือหน(วยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความร(วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
/ 4. ด#านการบริการ ...

-24. ด#านการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบป2ญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องตนแก(หน(วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูต(าง ๆ
ที่เป/นประโยชน6
(2) จั ด เก็ บ ขอมู ล เบื้ องตน ทํ าสถิ ติ ปรับ ปรุ ง หรื อจั ด ทํ าฐานขอมู ล หรือ ระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหน(วยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ6 มาตรการต(างๆ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได#รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริ ญญาตรีหรือคุ ณวุ ฒิ อย( างอื่ นที่ เที ยบไดในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาการบั ญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร6 และ
2. เป/นผูสอบผ(านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรู#ความสามารถที่ใช#เฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู#พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน)
1.1 ความรูดานวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
1.2 ความรูเกี่ ย วกั บ สภาพแวดลอม สถานการณ6 ป2 จ จุ บั น ทางการเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคม
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต(างประเทศ
1.3 วิสัยทัศน6 พันธกิจ ยุทธศาสตร6 โครงสราง อํานาจหนาที่และภารกิจของกรมการปกครอง
และกระทรวงมหาดไทย
1.4 ความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ6 การจัดทําแผนยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการ
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ6 และการบริหารจัดการ
1.5 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก( กฎหมายว(าดวย
ระเบียบบริหารราชการแผ(นดิน กฎหมายว(าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายว(าดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง กฎหมายว(าดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ กฎหมายว(าดวยขอมูลข(าวสารทางราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว( า ดวยหลั ก เกณฑ6 แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ ดี ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ งานสารบรรณ
ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ
2. ความรู#ที่ใช#สําหรับการปฏิบัติหน#าที่ในตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี (150 คะแนน)
2.1 ความรูเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
2.2 ความรู เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการคลั ง ภาครั ฐ ดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส6 (GFMIS:
Government Fiscal Management Information System)
2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว(าดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ(ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนําเงินส(งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
2.4 ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว( า ดวยการเบิ ก จ( า ยค( า ใชจ( า ยในการบริ ห ารงาน
ของส(วนราชการ พ.ศ. 2553
2.5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

/ 2.6 ระเบียบ ...

-32.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว(าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.7 ระเบียบว(าดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.8 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.9 ระเบี ย บการเก็ บ รักษาเงิน และการนํ าเงิ น ส( งคลั งในหนาที่ ของอํ า เภอและกิ่ งอํ าเภอ
พ.ศ. 2520
2.10 กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของนักวิชาการเงินและบัญชี
การสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ6รายบุคคล
***************************************************************************

