
 

 

ประกาศกรมการปกครอง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกขาราชการ เพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงเสมียนตราจังหวัด 

 (นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว หรือ 8ว) 

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

 ดวยกรมการปกครองจะดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื ่อเลื ่อนขึ ้นแตงตั ้งให

รักษาการในตําแหนงเสมียนตราจังหวัด (นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว หรือ 8ว) ดังนั้น อาศัยอํานาจตามหนังสือ

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ 

เพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงเสมียนตราจังหวัด (นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว หรือ 8ว)  ดังน้ี 

1. ตําแหนงที่สอบคัดเลือก 

  นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว หรือ 8ว  

 2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก  
  ผูสมัครสอบมีคุณสมบัติตามที่ระบุใน (เอกสารหมายเลข 1) แนบทายประกาศนี้ 

 3. การรับสมัครและวิธีการยื่นใบสมัคร 
  3.1 รับสมัครสอบระหวางวันท่ี 6 - 10 ตุลาคม 2551 
  3.2 วิธีการยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก  

 3.2.1 ขาราชการผูปฏิบัติหนาที่อยูในสวนกลาง ให สํานัก/กอง รวบรวมใบสมัคร ซึ่งไดตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูสมัครถูกตองตามที่กําหนดแลว เรียงตามลําดับอักษร แลวจัดทําบัญชีงบหนาใบสมัคร สงถึงกองการเจาหนาที่ 

กรมการปกครอง ภายในวันศุกรที่ 10 ตุลาคม 2551 

 3.2.2 ขาราชการผูปฏิบัติหนาท่ีอยูในสวนภูมิภาค ใหจังหวัดรวบรวมใบสมัครซึ่งไดตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูสมัครถูกตองตามที่กําหนดแลว เรียงตามลําดับอักษร สงถึง กรมการปกครอง ภายในวันจันทรที่ 

13 ตุลาคม 2551 ทั้งน้ี ใหจัดสงบัญชีงบหนาทางโทรสารหมายเลข 0-2221-1824 ตอ 225 หรือ มท 50716 เปนการลวงหนา 

ใหถึงกองการเจาหนาท่ี ภายในวันศุกรที่ 10 ตุลาคม 2551 
  3.2.3 ขาราชการผูปฏิบัติราชการหรือชวยราชการ ณ สวนราชการอื่น ใหยื่นใบสมัครคัดเลือก

โดยตรง ณ กองการเจาหนาท่ี กรมการปกครอง ภายในวันศุกรที่ 10 ตุลาคม 2551 

 4. การประกาศรายชื่อ เลขประจําตัวสอบและระเบียบวิธีการสอบ 
  4.1 กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อและเลขประจําตัวสอบของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

ที่ตนสังกัดตรวจสอบแลวเห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน และสงรายชื่อผูสมัครใหกรมการปกครองตามวันและเวลาที่กําหนด 

เปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก รวมทั้งระเบียบวิธีการสอบขอเขียนใหทราบในภายหลัง โดยปดประกาศ ณ กรมการปกครอง 

และแจงสํานัก/กอง/ที่ทําการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งเผยแพรประกาศทางอินเตอรเน็ต ในเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 

                  / หรือ http://...  
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หรือ  http://www.dopa.go.th/ web_pages/m03020000/personnel.htm ทั้งน้ีหากตรวจสอบพบภายหลังวา ผูมีสิทธิ
เขารับการคัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ กรมการปกครองจะไมใหผูนั้นไดรับ

การคัดเลือก หรือพิจารณาไมใหผานการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผูน้ันออกจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้น

แตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงเสมียนตราจังหวัด (นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว หรือ 8ว) แลวแตกรณี  

  5. วิธีการคัดเลือก    
  คัดเลือกดวยวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ โดยมีหลักสูตรการสอบคัดเลือกตามที่ระบุใน 

(เอกสารหมายเลข 2) แนบทายประกาศนี้  

 6. เกณฑการตัดสิน 
  ผูไดรับการคัดเลือกจะตองเปนผูสอบคัดเลือกไดคะแนนในแตละภาคตามหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 60  

 7. การประกาศผลการคัดเลอืก 
  กรมการปกครองจะประกาศผลการคัดเลือกพรอมท้ังขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกไวไมเกิน 2 ป นับแตวนัที่

ไดประกาศขึ้นบัญชี ซึ่งผูไดรับการคัดเลือกจะตองเปนผูไดรับคะแนนการสอบขอเขียนและคะแนนประเมินภาคความเหมาะสม

กับตําแหนง ในแตละภาคไมนอยกวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ กรณีที่มีผูไดคะแนน

รวมเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากไดคะแนน

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 7 กอนอยูในลําดับที่ดีกวา หากดํารงอยูในตําแหนงระดับ 7 

พรอมกัน จะใหผูที่ไดรับเงินเดือนมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากเงินเดือนเทากัน จะใหผูที่มีอายุราชการมากกวาอยูในลําดับ

ที่ดีกวา ถาอายุราชการยังคงเทากัน จะใหผูที่มีอายุตัวมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา 

 8. การประเมินและจัดทาํผลงานเพื่อเขาสูตาํแหนงเสมยีนตราจังหวัด (นกัวิชาการเงินและบัญชี 7ว หรือ 8ว) 
  ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงเสมียนตราจังหวัด (นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว หรือ 8ว) 

สามารถยื่นคําขอรับการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภท

ทั่วไป) (ว) สายงานการเงินและบัญชี ระดับ 7ว หรือ 8ว นับแตวันที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินบุคคล ที่กรมการปกครองกําหนดตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0302.2/ว 20938 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2548 

หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมการปกครองอาจกําหนดภายหลัง 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    3  ตุลาคม พ.ศ. 2551  

  อธิบดีกรมการปกครอง 
 
 

http://www.dopa.go.th/%20web_pages/m03020000/personnel.htm


เอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2551) 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลอืก เพ่ือเลือ่นขึ้นแตงตั้งใหรักษาการ 

ในตําแหนงเสมยีนตราจังหวัด (นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว หรือ 8ว) 
 

ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เปนขาราชการระดับ 7 สังกัดกรมการปกครอง ซึ่งดํารงตําแหนงในระดับ 7 มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หรือเสมียนตราจังหวัด (เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี) และมีคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี และเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  

 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 (เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได
ไมต่ํากวาน้ีทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร ซึ่งไดศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 6 หนวยกิตหรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได)    

 3. ก.พ. กําหนดหลักเกณฑการเทียบปริญญา โดยถือหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี 

 3.1 กรณีที่ปริญญาระบุวิชาเอกท่ีศึกษาไวถือเน้ือหาวิชาที่ไดศึกษาเปนวิชาเอกตามที่ระบุไวในปริญญา 

หรือใบแสดงรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) เปนเกณฑในการพิจารณา 

 3.2 กรณีที่ปริญญาบัตรหรือใบแสดงรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) มิไดระบุสาขาวิชาไว 

หรือระบุไวแตกตางจากปริญญาทางใดทางหนึ่งที่ ก.พ. กําหนดใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหถือจํานวน

หนวยกิตของวิชาที่ศึกษาในหลักสูตรเปนเกณฑในการพิจารณา โดยถือหลักวาตองศึกษาเน้ือหาวิชาทางน้ัน ๆ ในระดับ

ปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต ในระดับปริญญาโทไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 3.3  ก.พ. รับรองคุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช วาเปนปริญญาทางพาณิชยศาสตร ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ และทางการบริหาร ซึ่งกรมการปกครอง

จะตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศ จากหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 3 

ลงวันท่ี 10 เมษายน 2546 และ ที่ นร 11004.3/ว 9 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2546 

 3.4 ผูไดรับวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือปริญญาบริหารธุรกจิบณัฑติ 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรตอเน่ือง 2 ป จากสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีความรูระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงิน

และการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

และสาขาวิชาการเงิน  ก.พ. รับรองวาเปนปริญญาทางพาณิชยศาสตรได 
 

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



(เอกสารหมายเลข 2 แนบทายประกาศกรมการปกครอง ลงวนัที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2551) 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก เพ่ือเลื่อนขึน้แตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงเสมียนตราจังหวัด 
(นักวิชาการเงนิและบัญชี 7ว หรือ 8ว) 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก แบงออกเปน 2 ภาค คือ  

 1. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
  ทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยเนน

ในดานตาง ๆ ดังน้ี 
 1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทของเสมียนตราจังหวัด 

 2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารการคลังภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (GFMIF : Government 

Financial Management Information System) 

 3. ความรูความเขาใจในระเบียบเกี่ยวกับการคลงั  

 4. ความรูความเขาใจในระเบียบเกี่ยวกับการพสัดุ  

 5. ความรูความเขาใจในระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  

 6. ความรูความเขาใจในระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 

 7. ความรูความเขาใจในระเบียบเกี่ยวกับการเงินและสิ่งแทนตัวเงิน 

 8. ความรูความเขาใจในระเบียบเกี่ยวกับการเงินและบัญช ี
 ทั้งน้ี คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
  เปนการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตางๆ ดวยการสอบสัมภาษณ 

จากประวัติสวนตัว ในดานตางๆ รวมทั้งแนวคิด ทัศนคติ และบุคลิกลักษณะ ที่เหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
---------------------------------------------------------- 


