ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
*******************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2547 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความนัยมาตรา 13 มาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเลย เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 และ มติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเลย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 อนุมัติ
แผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตาม
ภารกิจ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. ประเภทและตาแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
1.1 พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยเจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี จ านวน 1 อั ต รา
สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่
(รายละเอียด คุณสมบัติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
หรือไม่เป็นโรคตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ดังนี้
1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
2. วัณโรคระยะอันตราย
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(9) ไม่เป็นผู้เคยกระทาความทุจริตในการสอบข้าราชการ
(10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สาหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้
ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในมาตรา 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อม
หลั ก ฐานด้ ว ยตนเองได้ ที่ ส านั ก งานปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ลี่ อ าเภอท่ า ลี่ จั ง หวั ด เลย ตั้ ง แต่ วั น ที่
28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tambonthali.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4287-0759
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครพร้อมหลักฐานต่อไปนี้
1) สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองฯ
จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร
จานวน 3 รูป
5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดเลย กาหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
จานวน 1 ฉบับ
6) หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7) หนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
ซึ่งรับรองว่ามีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี (สาหรับตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส จานวน 1 ฉบับ(ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วยทุกฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ 100.- บาท (หนึ่ ง ร้ อ ยบาทถ้ ว น)
ค่าธรรมเนียม จะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว

-33.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรั บสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ สาหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น
ผู้สมัครที่ใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ หรือหลักฐานปลอม จะถูกดาเนินคดีฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อ
เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
4.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่
4.2 วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ จะดาเนินการสรรหา ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่
5. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริ ห ารส่วนตาบลท่าลี่ จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยการวิธีการสอบข้อเขียนและการ
สัมภาษณ์ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(ภาค ค.) ตามโดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
9.2 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) ที่
สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7. การประกาศผลสอบ การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ จะประกาศผลการสรรหา ใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4288-9805 และ
เว็บไซต์ www.tambonthali.go.th

-4การประกาศขึ้น บัญชีผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรรได้ จะเรียงลาดับ ที่จากผู้ ที่ได้คะแนนรวมสู งสุดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่คะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง
กว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ สูงกว่า ถ้ายังคงคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
บัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรได้ มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศผลผู้สรรหาและเลือกสรรได้ แต่ถ้า
มีการสรรหาและเลือกสรร อย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้ว การสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การทาสัญญาจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ จะดาเนินการสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามลาดับ
ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเลย โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ จะแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างตามลาดับที่ขึ้น
บัญชีไว้ ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ขึ้นบัญชีไว้ขาดคุณสมบัติหรือทุจริตในการสรรหาหรือใช้เอกสารปลอมหรือ
เอกสารอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ จะถอดถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีที่ขึ้นไว้และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับ
การสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
โคตร กาญจนสิทธิ์
(นายโคตร กาญจนสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ลงวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64
****************************************************
1. ประเภทตาแหน่งของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ,ก.ท.หรือก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางบัญชี
พาณิชการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ, ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาหรือทางบัญชี
พาณิชการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ, ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กาหนด
1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทางบประมาณ
ประจาปีของหน่วยงาน และจัดทาแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิ ก
จ่ายเงิน
1.3 ดาเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการ
รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน

1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการเงินและ
บัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการดาเนินการต่างๆ
ทางการเงินและบัญชี
1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสาคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องใน การปฏิบัติงาน
1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
เพื่อให้เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กาหนดไว้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี เพื่อนามาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจ้งเกี่ยวกับการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญแก่ผู้ที่สนใจ
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อ ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทางานของหน่วยงาน
5. อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนด
6. ระยะเวลาการจ้าง
สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี หรือ ตามแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ. 2564 – 2566
*****************************

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ลงวันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕64
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
100
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
(2) ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- การคิดคานวณ อนุกรม การสรุปความ จับประเด็น
วิเคราะห์เหตุการณ์ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
(3) ด้านภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
การอ่านจับใจความ สรุปความ การตีความ การเลือกใช้ภาษา
กลุ่มคา การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
(4) พระราบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
(6) ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งหรือทักษะเฉพาะตาแหน่ง
100
(ภาค ข)
(1) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุ
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ อปท.
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
(3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
(4) ความรู้ความสามารถที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
100
- พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ความรู้ในการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่น เช่น ความรู้ที่อาจเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
รวม
300

วิธีการประเมิน
โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

โดยทดสอบทักษะประสบการณ์และ
สัมภาษณ์

