
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  มีความ
ประสงคจ์ะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1  ต าแหน่ง  1  อัตรา 
  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  และ  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกอบกับข้อ 18  ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่  4  พ.ศ. 2558  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 1. ต าแหน่งี่่รับสมัคร 
       พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา    
   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช่  จ านวน  1  อัตรา สังกัดกองคลัง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสง  

 2. คุณสมบัตขิองผู้ม่สิีธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
2.1 คุณสมบัติีั่วไป  

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ. 2558  ก าหนดให้ผู้ซึ่งจะได้รับ
การจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

      (1)  มีสัญชาติไทย 
        (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
        (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

      (4)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (5)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  ดังนี้ 
      (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
      (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
      (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
      (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
      (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
        (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์  และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (8)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

/(9) ไม่เป็น... 
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   (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
   (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 
   (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 
   (14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ   
   ส าหรับพระภิกษุ  หรือสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501  ลงวนัที่  
27  มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538  
   ผู้ที่ผ่านการสอบในครั้งนี้ ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและอัตราค่าตอบแีน 
  ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามบัญชีลักษณะงาน  คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ก) 

 3. การรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ให้ขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  ในระหว่างวันที่  28 ตุลาคม – 6  พฤศจิกายน  2563 
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอ         
ขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  (ในวันและเวลาราชการ)  โดยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   
0-4438-3623 

 4. เอกสารและหลักฐานี่่ใช้ในการสมัคร  
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนา
ถูกต้อง  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้  
  1. ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  1  ฉบับ 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ฉบับ 
  3. ส าเนาวุฒิการศึกษาท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน  1  ฉบับ 
  4. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน   
6  เดือนนับถึงวันเปิดรับสมัคร  จ านวน  3  ใบ 
  5. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน   1  เดือน  นับแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน  1  ฉบับ 
  6. หนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงานหรือนายจ้าง (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
  7. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบทหารกองเกิน (ส.ด.9)  ทะเบียนสมรส  ใบส าคัญการหย่า  
ใบเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ฉบับ   

/ทั้งนี้... 
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  ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ A4  เท่านั้น  และรับรองส าเนาถูกต้องทุก
ฉบับ  พร้อมลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  และน าเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาในวันสมัครด้วย 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ใน
ใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นเอกสารในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 5. ค่าธรรมเน่ยมการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่งละ  100  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากมี
การทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  นั้น 
      

 6. การประกาศรายช่ือผู้ม่สิีธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ  
ในวันี่ ่ 9  พฤศจิกายน  2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขาม
สะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  หรือทางเว็ปไซต์  www.khamsakasang.go.th 

 7. หลักเกณฑ์ในการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงาน
จ้าง  โดยยึดหลักสมรรถนะ  ความเท่าเทียมในโอกาส  และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  โดยมีรายละเอียดวิชา
ที่จะด าเนินการสอบ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)  เมื่อสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  โดยได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

 8. ก าหนดวัน  เวลา  สถานี่่สรรหาและเลือกสรร 
 

วันสอบ เวลาสอบ รายละเอียดการสอบ สถานที่สอบ ต าแหน่งที่สอบ 
10 พฤศจิกายน 2563 09.00 - 10.30 น. 1.ภาคความรู้ความสามารถ

ทั่วไป (ภาค ก) 
2.ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 

ห้องประชุม อบต.
ขามสะแกแสง 

-ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานการเงิน
และบัญช ี

10 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 16.00 น. -ภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) 
(สอบสัมภาษณ์) 

ห้องประชุม อบต.
ขามสะแกแสง 

-ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานการเงิน
และบัญช ี

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์)  (เฉพาะผู้ที่ผ่าน
ภาค ก ข)  จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 

/เกณฑ์การ... 
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 9.  เกณฑ์การตัดสิน 
  9.1  การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ  60  และจะต้อง
ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ  60  จึงจะมีสิทธิ์สอบภาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
  9.2  การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์ 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค) ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ  60  ของคะแนนรวมทั้งหมด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดย
เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาหาคะแนนต่ าสุดตามล าดับ  ในกรณีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สมัครที่
ได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนค วามรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถเท่ากัน  ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่
ล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนทุกภาคเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

 10. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จะท าการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
ตามล าดับคะแนนที่สอบได้  ในวันี่่  11  พฤศจิกายน  2563  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล      
ขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  หรือทางเว็ปไซต์  www.khamsakasang.go.th 
   

 11. การขึ้นบัญช่ผู้สอบคัดเลือกได้ 
         11.1 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  มีอายุ  1  ปี  นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรร  เว้นแต่  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จะมีการสรรหาและเลือกบุคคลเป็น
พนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกันอีก  และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว  ให้ถือว่าบัญชีผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
  11.2 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ามีกรณีดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในต าแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  (2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพ่ือท าสัญญาจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง
ก าหนด  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่
วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  (3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได ้

 12. การี าสัญญาจ้าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จะท าสัญญาจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ได้ตามล าดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้   ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.)  แล้วเท่านั้น  และตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 

 
/หากตรวจสอบ... 
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  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรง
ตามท่ีก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
       
 
 

 (นางดอกไม้  พากลาง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอ่ยดแนบี้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   
ลงวันี่่  19  ตุลาคม  2563 

.............................................................. 

ชื่อต าแหนง่     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
สงักดั   กองคลัง   
ประเภทต าแหนง่     พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน   1  อัตรา 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้  การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
 1. ดา้นการปฏบิัตกิาร 
  1.1 จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง  ตามระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ  เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน  และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน  เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน 
  1.3 ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการจ่ายเงิน  เพ่ือให้การด าเนินการด้านการรับ-จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างสะดวก  ถูกต้องและครบถ้วน 
  1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล  สถิติ  เอกสาร  ใบส าคัญ  และรายงานทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา  และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงการด าเนินการต่าง ๆ  ทางการเงิน
และบัญชี 
  1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน  เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน 
  1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการงบประมาณ  เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน  และระเบียบที่ก าหนดไว้ 
  1.7 ศึกษา  และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ  กฎหมาย  และระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
งานการเงินและบัญชี  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ดา้นการบรกิาร 
  2.1 ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
หน่วยราชการ  เอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือถ่ายทอดความรู้  ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
  2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม  กับหน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี  และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงาน 

คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง  
 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  พาณิชยการ  
เลขานุการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ  และการจัดการทั่วไป  ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี
มาไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต)  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

           ภาคผนวก  ก  
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 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  พาณิชยการ  
เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  จะต้องมีการศึกษาวิชา
บัญชีไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. ห รือ ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  พณิชยการ  
เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  จะต้องมีการศึกษาวิชา
บัญชีไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ระยะเวลาการจา้ง 
 ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จ.นม  เห็นชอบ  ถึงวันที่  30  กันยายน  2566  (ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปี
งบประมาณ  2564 – 2566) 
 

อัตราคา่ตอบแทน 

 -ส าหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ค่าตอบแทนเดือนละ  9,400  บาท 
 -ส าหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ค่าตอบแทนเดือนละ  10,840  บาท 
 -ส าหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ค่าตอบแทนเดือนละ  11,500  บาท 
 และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ตามสิทธิประโยชน์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอ่ยดแนบี้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลงวันี่่  19  ตุลาคม  2563 
วิธ่การสรรหาและเลือกสรรพนักงานีั่วไป  โดยการประเมินสมรรถนะ 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช่ 
 

ี่ ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธ่การ
ประเมิน 

1 ๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 
- เหตุการณป์ัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลัก
วิชาการ 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ความรู้ความสามารถด้านการคิดค านวณ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก
ข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ 
จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือขอ้ความสั้นๆ 
1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  50  คะแนน  
ประกอบด้วย 
- ความรู้ความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4  พ.ศ. 2561 

100 ใช้วิธีการสอบ
ข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน  30  คะแนน 
- พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 40  คะแนน 
- พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ   30  คะแนน 
 

100 ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ 
รอ้ยละ ๖๐) 
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