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ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาใต ้
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2561 (ครัง้ที่ 1) 

************************************** 
   
  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต ้ อ ำเภอบ้ำนนำเดิม  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  มีควำมประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและกำรเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำง   
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 13 , 14 และมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ 5 กรกฎำคม ๒๕๔๗ ข้อ ๑๘, ๑๙ 
และข้อ ๒๐ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต ้ จึงประกำศรับสมัครเพื่อสรรหำและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนจ้ำง โดย
มีรำยละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

๑. ต าแหน่งที่รบัสมัคร 
1.1  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทผู้มคีุณวุฒ)ิ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี

จ ำนวน 1 อัตรำ 
     หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำกำรจ้ำงและค่ำตอบแทน  

ที่จะได้รับ ปรำกฏอยู่ในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัคร (ภำคผนวก แนบท้ำยประกำศนี)้ 
 

2. คุณสมบตัขิองผู้มสีิทธสิมัครเข้ารบัการสรรหาและการเลือกสรร 
      ผู้สมัครตอ้งมีคุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ดังนี ้

 2.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  ลงวันที่  5 กรกฎำคม 2547  ดังต่อไปนี ้

 (๑)  มีสัญชำติไทย 
 (๒)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  ๑๘ ปี  และไม่เกิน ๖๐ ปี  เว้นแต่พนักงำนจ้ำงผู้เชี่ยวชำญพิเศษอำยุ 

ไม่เกิน 70 ปี 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศก ำหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ำมเบื้องต้น ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตรำย 
(ค) โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแกส่ังคม 
(ง) โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุรำเรื้อรัง 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง 

         / (6) ไม่เป็นผู้..... 
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(๖)  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำง

อำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ

หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
(๙)  ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่น

ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
  หมำยเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง เจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง ผู้บริหำรท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำ
ท้องถิ่น ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน
หรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น และต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรค
ต้องห้ำมตำมประกำศก ำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ำมส ำหรับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนต ำบลมำยื่นด้วย 

 2.๒  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
        ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งส ำหรับต ำแหน่ง ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียด

เกี่ยวกับกำรรับสมัคร (ภำคผนวก แนบท้ำยประกำศนี)้ 
 

3.  การรับสมัคร 
         3.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและกำรเลือกสรรสำมำรถติดต่อขอรับใบสมัครและ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต้  อ ำเภอบ้ำนนำเดิม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี       
ตั้งแต่วันที ่ 4 – 13  ธันวำคม  ๒๕60  ในวันและเวลำรำชกำร (08.30 – 16.30 น.) สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
โทร 077-359-522 

     3.๒  เอกสำรหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นพร้อมกับใบสมัคร 
  (๑)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  (๒)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  (3)  รปูถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว ถ่ำยครั้งเดียวกนัไม่เกิน  

๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต ำแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้ำนหลังรูปทุกรูป จ ำนวน ๓ รูป 
  (4)  ใบรับรองแพทย์ปรญิญำ ซึ่งแสดงวำ่ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมประกำศทีค่ณะกรรมกำร

กลำงพนกังำนส่วนต ำบลก ำหนด  ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่ำงกำยจนถงึวันสมัคร จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  (5) ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลกำรเรียนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  

ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ 
อนุมัติภำยในวันที่ปิดรับสมัคร จ ำนวน  1  ฉบับ 
                                  (6) ส ำเนำเอกสำรอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จ ำนวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล 
ในหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครไม่ตรงกัน) 
          ทั้งนี ้ ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับให้ใช้กระดำษ A๔ เท่ำนั้น โดยให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรอง
ส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 

    3.3 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
    ผู้สมัครต้องเสียค่ำธรรมเนียมส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและกำรเลือกสรร 
จ ำนวน  ๑00  บำท ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครจะไม่จ่ำยคืนให้เมื่อได้ประกำศรำยช่ือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำ 

         / และกำรเลือก.... 
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และกำรเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีกำรยกเลิกกำรด ำเนินกำรสรรหำและกำรเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจำกมีกำรทุจริต
หรือส่อไปในทำงทุจริต จึงจะจ่ำยคืนค่ำธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพำะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตหรือส่อไป
ในทำงทุจริตนั้นได ้ 

    3.4 เงื่อนไขในกำรสมัคร 
                   (๑) ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิด
จำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต้ตรวจสอบพบเมื่อใด ให้
ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำใต้จะไม่รับสมัคร หรืออำจถอนชื่อผู้สมัครจำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร หรือบัญชีผู้ผ่ำน
กำรเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญำจ้ำงได้ตำมแตก่รณี 
          (๒) ผู้สมัครต้องแจ้งสถำนที่ติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของกำรไปรษณีย์ไว้ใน
ใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถำนที่อยู่ไม่ชัดเจนท ำให้ไม่สำมำรถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
                        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต้ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ในวันที่  
15 ธันวำคม ๒๕60 ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต ้ 
 
  5.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 
       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต้ จะด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ในวันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำใต้ ดังนี้ 
       5.1 สอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป   เวลำ 09.00 น. - 10.30 น. 
       5.2 สอบควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง เวลำ 10.35 น. - 12.00 น. 
       5.3 สอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง(สอบสัมภำษณ์) เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต้ จะท ำกำรสรรหำและเลือกสรรโดยใช้วิธีกำรท ำข้อสอบปรนัย

และสอบสัมภำษณ์ ดังนี้ 
     6.1 สอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป    (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
     6.2 สอบควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง   (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  
     6.3 สอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง(สอบสัมภำษณ์)  (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
 
7.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในกำรประเมินสมรรถนะในแต่ละ
ภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 โดยกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้  

 
 
 

         / 8. กำรประกำศ.... 
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8.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
8.1  กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต้ จะด ำเนินกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร ภำยใน

วันที่ 22  ธันวำคม  ๒๕60  ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต ้
8.2  กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร   
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต้จะเรียงล ำดับที่จำกผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน และคะแนน

สอบสัมภำษณ์รวมกันสูงสุดลงมำตำมล ำดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ำกันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภำษณ์มำกกว่ำอยู่
ในล ำดับที่สูงกว่ำ หำกคะแนนสอบสัมภำษณ์เท่ำกันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ ำกันอยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 
หำกคะแนนสอบข้อเขียนเท่ำกันอีกจะให้ผู้สมัครที่ได้เลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 
       บัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง มีระยะเวลำไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี           
แต่ถ้ำมีกำรเลือกสรรอย่ำงเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่ำนกำรเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับกำรเลือกสรรครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก 

      กรณีที่มีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรมำกกว่ำจ ำนวนอัตรำว่ำง และภำยหลังมีอัตรำว่ำงในงำนลักษณะ 
เดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต้ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำสำมำรถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะใน
เรื่องเดียวกัน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต้ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด  
สุรำษฎร์ธำน ีอำจพิจำรณำจัดจ้ำงผ่ำนกำรเลือกสรรจำกบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนเลือกสรรที่ยังไม่หมดอำยุก็ได้ 

 
9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต้ จะจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับในบัญชีรำยชื่อ และจะ
ได้รับกำรท ำสัญญำจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำงในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต้ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีแล้ว 

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ  วันที่  22  พฤศจิกำยน  พ.ศ.๒๕60 
 
 
 

(นำยนิรพล  ใจสมุทร) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต ้
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ผนวก ก 

 
คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำใต ้ลงวันที ่22 พฤศจิกำยน 2560 
เรื่อง  รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2561 (ครั้งที่ 1)  

 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี  
 

หน้าที่และความรับผดิชอบ 
 

  ปฏิบัติงำนขั้นต้นเกี่ยวกับวิชำกำรเงินและบัญชี  ภำยใต้กำรก ำกับตรวจสอบใกล้ชิด   
และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ 
  เป็นเจ้ำหน้ำที่ชั้นต้นปฏิบัติงำนที่ยำกพอสมควร  เกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง  หรือหลำยอย่ำง  เช่น  จัดท ำฎีกำ  ตรวจสอบกำรตั้งฎีกำเบิกจ่ำยในหมวดต่ำง ๆ ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝำกธนำคำร  บัญชีแยกประเภท  จัดท ำรำยงำน เงินรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
ประจ ำเดือน  จัดท ำประมำณกำร  รำยไดร้ำยจ่ำยประจ ำปี  พร้อมทั้ง จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
งำนขอโอนและกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณ  วิเครำะห์  ประเมินผลและติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย  และจัดท ำรำยงำนผล กำรปฏิบัติงำนตำมแผนเป็นต้น  และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. ดา้นการปฏิบตักิาร 
1.1 จัดท ำและปฏิบัติงำนด้ำนเอกสำรทำงกำรเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งำนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตำม

ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรและตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
1.2 รวบรวมรำยละเอียดกำรจัดท ำงบประมำณ เพื่อใช้ประกอบในกำรท ำงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน 

และจัดท ำแผนกำรเบิกจ่ำยเงิน เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมแผนกำรเบิกจ่ำยเงิน 
1.3 ด ำเนินกำรรับ-จ่ำยเงินตำมหลักฐำนกำรรับจ่ำยเงิน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรรับ-จ่ำยเงินเป็นไป

อย่ำงสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน 
1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิต ิเอกสำร ใบส ำคญั และรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชีต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ง่ำยและสะดวกในกำรค้นหำ และเปน็หลักฐำนส ำคญัในกำรอ้ำงอิงกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ทำงกำรเงินและบัญชี 
1.5 ตรวจสอบและดคูวำมถูกต้องของเอกสำรส ำคัญทำงกำรเงิน เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องใน กำรปฏิบัติงำน 
1.6 ร่ำงหนังสือโต้ตอบต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี และกำรงบประมำณ เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องและ

ตรงตำมมำตรฐำน และระเบียบที่ก ำหนดไว้ 
1.7 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ  กฎหมำย และระเบยีบต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับงำนกำรเงิน

และบัญชี เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
2. ด้ำนกำรบริกำร 
2.1 ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำ ชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ หน่วยงำน

รำชกำร เอกชน และประชำชนทัว่ไป เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ควำมช ำนำญแก่ผู้ที่สนใจ 
2.2 ประสำนงำนในระดับกลุ่ม กับหน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อขอควำมช่วยเหลือ

และควำมร่วมมือในงำนกำรเงินและบัญชีและแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเช่ียวชำญที่ เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของ
หน่วยงำน 

         / คุณสมบัติ.... 
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คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปน้ี 
 

คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
     1. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำ
หรือทำงบัญชี พำณิชยกำร เลขำนุกำร บรหิำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป (เฉพำะทำง
บริหำรธุรกิจ และกำรจัดกำรทั่วไปต้องมีกำรศึกษำวิชำบัญชีมำไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต) 
หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใช้เป็น คุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

9,400.-บำท 

     2. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำ
หรือทำงบัญชี พำณิชยกำร เลขำนุกำร กำรบริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป ส ำหรับ
ทำงกำรบริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป จะต้องมีกำรศึกษำวิชำบัญชีไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วย
กิต หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดว่ำใช้เป็นณสมบัติ
เฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

10,840.-บำท 

     3. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ในสำขำวิชำหรือทำง
บัญชีพณิชยกำร เลขำนุกำร กำรบริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป ส ำหรับทำงกำร
บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไปจะต้องมีกำรศึกษำวิชำบัญชีไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต หรือ
ในสำขำวิชำหรือทำงอ่ืนที่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งนี้ได 

11,500.-บำท 

 
1. ระยะเวลาการจ้าง      

-  ตั้งแต่ ก.อบต.สุรำษฎร์ธำนี มีมติเห็นชอบให้จ้ำง – ก.ย. พ.ศ. 2563  
 

หมายเหตุ.     (พร้อมทั้งมสีิทธิได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวตำมมติ ครม. และสทิธิประโยชน์ ตำมที ่
  กฎหมำย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งกำรก ำหนด) 
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ภาคผนวก ข. 

1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ    

ก. ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  30 คะแนน)ข้อสอบเป็น แบบปรนยั ๔ ตัวเลือก  มีดงันี้   
- ควำมสำมำรถทำงภำษำในกำรคิดวิเครำะห์และสรุปเหตุผล ซึ่งประกอบด้วยกำร อุปมำอุปไมย กำรสรุป

เหตุผล และกำรหำควำมสัมพนัธ์ของค ำหรือข้อควำม  
- ควำมเข้ำใจภำษำ  
- กำรอ่ำนและกำรท ำควำมเข้ำใจกับบทควำม หรือข้อควำมที่ก ำหนดให้ แล้วตอบ ค ำถำมที่ตำมมำใน

บทควำมหรือข้อควำม ทั้งนี้รวมไปถึงกำรสรุปควำมและตีควำมด้วย  
- กำรเลือกใช้ค ำหรือกลุ่มค ำ 
- กำรเขียนประโยคได้ถูกต้องตำมหลักภำษำ 
- กำรเรียงควำม  
 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  3๐ คะแนน) ข้อสอบเป็น 

แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก มีดังน้ี   
1. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรบัเงิน กำรเบิกจ่ำย กำรเก็บรักษำเงินกำรตรวจเงิน (ระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงินกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม) 

2. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของ หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม) 

3. ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

4. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชี กำรจัดท ำทะเบียน และรำยงำนกำรเงิน (ประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกำรบันทึกบัญชี กำรจัดท ำทะเบียน และรำยงำนกำรเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

5. ควำมรู้ที่เกีย่วกับงำนตำม “ลักษณะงำนที่ปฏิบัต”ิของต ำำแหน่งที่สมคัรสอบ 
 
      ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 4๐ คะแนน) 

     ให้ทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  โดยพิจำรณำจำกควำมรอบรู้  แนวควำมคิด  และควำมคดิเห็น  
ด้วยวิธีสอบสัมภำษณ์ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้  

1. ประวัติส่วนตัว/ประวัติกำรศึกษำ   คะแนนเต็ม  8  คะแนน 
2. ประสบกำรณ์ควำมสำมำรถพิเศษ   คะแนนเต็ม  8  คะแนน 
3. บุคลิกภำพ กำรแต่งกำย    คะแนนเต็ม  8  คะแนน 
4. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค ์ปฏิภำณไหวพริบ  คะแนนเต็ม  8  คะแนน 
5. มนุษยสมัพนัธ์ กำรปรับตัวเข้ำกับเพื่อนร่วมงำน  คะแนนเต็ม  8  คะแนน  
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ก าหนดการ 
1. รับสมัครฯ     ระหว่ำงวันที่  4  – 13  ธันวำคม  2560 
2. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรบักำรคัดเลือก วันที่  15  ธันวำคม  2560 
3. สรรหำและเลือกสรร    วันที่  20  ธันวำคม  2560 
4. ประกำศผลผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรร วันที่  22  ธันวำคม  2560  

 
 


