
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
*************************** 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ    
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 6 
ต าแหน่ง 14 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 และ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1  พนักงานจ้างท่ัวไป   

1.1.1  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  จ านวน   6   อัตรา 
1.1.2  ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน   1   อัตรา 
1.1.3  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน   1   อัตรา 
1.1.4  ต าแหน่ง ภารโรง  จ านวน   2   อัตรา 
1.1.5  ต าแหน่ง คนครัว  จ านวน   2   อัตรา 
1.1.6  ต าแหน่ง คนสวน  จ านวน   2   อัตรา 

1.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
1.2.1  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน   1   อัตรา 
1.2.2  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได ้  จ านวน   1   อัตรา 
1.2.3  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน   1   อัตรา 

2. รายละเอียดต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.) 

3.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
3.1  คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี    
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
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(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
(7) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น        

3.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
-  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.) 

4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 11  มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถาม
รายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2703-7901-2 ต่อ 107 หรือทางเว็บไซต์ www.preaksa-sao.go.th  

5.  เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน       

ไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 3 รูป (เขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่จะสมัครหลังรูปให้เรียบร้อย) 
5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
5.4 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด        

โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่
ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ   

5.5 ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา เช่น ส าเนาใบปริญญาบัตร ส าเนาประกาศนียบัตร และส า
นาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย จ านวนอย่างละ  1 ฉบับ 

5.6 เอกสารอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล , ใบทหารกองเกิน (สค.9) ฯลฯ 

ทั้งนี้ ส าเนาอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนค า
รับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อกับก า ยกเว้นใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองการท างานใช้ฉบับจริง 
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6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
-  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ 100.- บาท และเมื่อผู้สมัครเสีย

ค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี 

7. เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบ
พบเม่ือใดให้ถือว่า การรับสมัครและการรับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

8.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
8.1 ต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จะด าเนินการเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ภาคผนวก ข) 

8.2  ต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จะด าเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบ
ข้อเขยีนและสอบสัมภาษณ์ ตามหลักสูตรดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ข) 

ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ 
การเลือกสรร 
 9.1  ต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  

 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร โดย
วิธีการสอบสัมภาษณ์ และประกาศ วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ในวันพฤหัสบดีที่ 14 
มิถุนายน 2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
และทางเว็บไซต์ www.preaksa-sao.go.th 

9.2  ต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรภาคความรู้

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และประกาศ วันเวลา 
สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
แพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ www.preaksa-sao.go.th ส าหรับ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศเมื่อผู้สมัครสอบได้สอบผ่าน ภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ ใน
ข้อ 8 ของประกาศรับสมัครนี้ 

๑0. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผ่านการเลือกสรรได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาค

ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
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๑1. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

11.1 ต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันศุกร์ที่ 22 

มิถุนายน 2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
และทางเว็บไซต์ www.preaksa-sao.go.th โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดับ  

11.2 ต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันพฤหัสบดีที่ 

28 มิถุนายน 2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ www.preaksa-sao.go.th โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูง
ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

12. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่

วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑3. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

แพรกษา ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

๑4. เงื่อนไขการจ้าง 

- การจัดจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการว่าจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้
ผ่านการเลือกสรร และกรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่างและภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาอาจจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ถัดไปตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรฯ 

  - การจัดจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรปราการก่อนจึงจะด าเนินการจัดจ้างได้  

  - ระยะเวลาการจ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   23   พฤษภาคม   พ.ศ.2561 
 
      
      

(นายอิม   แพหมอ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

 

http://www.preaksa-sao.go.th/
http://www.preaksa-sao.go.th/


 
ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2561 

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

1.1 ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
 
1.1.1 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นตามที่บังคับบัญชีมอบหมาย 

 3.  ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

4.  อัตราค่าตอบแทน  
เดือนละ 9,000.- บาท 

 
๑.1.2  ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
 1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2. ลักษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ   

ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย  การน าขยะมูล
ฝอยไปท าลายยังที่ท าลาย ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องและตามท่ีบังคับบัญชามอบหมาย 

3.  ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

4.  อัตราค่าตอบแทน  
เดือนละ 9,000.- บาท 
 

1.1.3  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. ลักษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ   

 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ  
และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.  ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

4.  อัตราค่าตอบแทน  
เดือนละ 9,000.- บาท 
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1.1.4  ต าแหน่ง ภารโรง 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. ลักษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ   

ปฏิบัติหน้าที่ปิด – เปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของ 
ทางราชการมิให้สูญหายหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.  ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

4.  อัตราค่าตอบแทน  
เดือนละ 9,000.- บาท 

1.1.5  ต าแหน่ง คนครัว 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. ลักษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ   

ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมอาหาร  ดูแลรักษาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงาน 
ดังกล่าวหรือปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องส าหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของทางราชการและปฏิบัติงาน
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.  ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

4.  อัตราค่าตอบแทน  
เดือนละ 9,000.- บาท 

1.1.6  ต าแหน่ง คนสวน 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. ลักษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ   

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ  สวนดอกไม้ หรืองาน 
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.  ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

4.  อัตราค่าตอบแทน  
เดือนละ 9,000.- บาท 

 
 

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

 
 
 
 

 



ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2561 

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

 
1.2. ประเภท พนักงานจา้งตามภารกิจ 

 
1.2.1 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการ

เงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก 

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.2 ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
   1.3 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
   1.4 จัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ตรงกับความจ าเป็นและ 
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.5 ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท างบประมาณ 
   1.6 ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้
การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
   1.7 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 
   1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้าน
การเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
สัญญายืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตาม
ระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
   1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ เงินใน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
เบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ก าหนดไว้ 
 

/1.10 ศึกษา... 
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   1.10 ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทางบัญชี และจัดท าบัญชีทุกประเภทภาษี 
และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจ าเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ 
ทะเบียนคุมรายได้น าส่งคลัง ทะเบียนคุมใบส าคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้งาน
ด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารตรวจสอบได้ 
   1.11 ร่วมประสานงาน ตรวจร่างบันทึก หนังสือโต้ตอบหรือตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี เพ่ือสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง 
   1.12 วิเคราะห์ และจัดท างบการเงินประจ าวัน ประจ าเดือน/ประจ าปี รายงานทางการเงิน และ
รายงานทางบัญชี เพ่ือน าเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี เพ่ือใช้ประกอบ 
ในการท าธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบ 
และด าเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.15 รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแล 
งบประมาณคงเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ และควบคุมการจัดท าและรายงานเงิน 
รายได้รวมทั้งเงินอุดหนุนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ถูกต้อง 
   1.16 ด าเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งเงินถ่ายโอนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. ด้านการวางแผน 
   2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน 
หรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   2.2 วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา
และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
   2.3 ร่วมด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ด้านการประสานงาน 
   3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
   3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
   3.3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ค าแนะน าในการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณ เพ่ือให้การจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล 
   3.4 ประสานการท างานกับหน่วยราชการอ่ืนภายในอ าเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.5 ประสานการท างานของกลุ่มบุคคลและประชาชนในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการก าหนดและจัดท าแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาใน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   3.6 ช่วยให้ค าปรึกษาด้านการจัดท าการเงินและบัญชีให้กับกลุ่มต่าง ๆ ใน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการด าเนินงานของกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและประสานการท างาน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพ่ือให้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ  
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
   4. ด้านการบริการ 
   4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความ 
รับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
   4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ 
สารสนเทศที่เก่ียวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ 
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
   4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจของ 
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

4. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่เกินคราวละ 4 ปี  (ตามแผนอัตราก าลังประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) 
5. ค่าตอบแทน 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท     
 

1.2.2 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

วิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนๆภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ช่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการปกครองเปลี่ยนแปลงของสังคม

โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเบื้องต้น เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการ
จัดเก็บ หรือปรับปรุงอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ ให้มีความเหมาะสม 

1.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบว่าการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือรายได้อ่ืนๆ สามารถท าได้จ านวนเท่าไร อัน
จะน าไปสู่การคาดประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไปได้ 
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1.3 ร่วมส ารวจพ้ืนที่กับกองช่าง กองสาธารณสุขและส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ของผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีหรือค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ และติดตามจัดท า
หนังสือเตือนผู้ประกอบการในข่ายช าระภาษีหรือค่าธรรมเนียม มาช าระเพ่ือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ 

1.4 จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ,ภป., ภบท., ใบเสร็จทั่วไปฯ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ
รับเงินของหน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพ่ือ
ติดตามลูกหนี้ค้างช าระให้มาช าระภาษีให้ครบถ้วนรวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการประเมินและค านวณภาษี 

1.5 จัดท ารายงานเกี่ยวกับรายได้ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ เพ่ือพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้ 

1.6 รวบรวมข้อมูลที่ออกส ารวจลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการน ามาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

1.7 ควบคุมการจัดท าค าสั่ง ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนมา
ยื่นแบบช าระภาษีตรงตามก าหนดเวลาและให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดท ารวบรวม ข้อมูลส่ง
งานนิติการในการติดตามลูกหนี้ค้างช าระ เพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 

1.8 ส่งเสริมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
เพ่ือให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการ าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

1.9 จัดท าระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายช าระภาษี
ลงในระบบฐานข้อมูล เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น 

1.10 รับค าร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ช าระภาษี 
และศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.11 ช่วยควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการท าน้ าแข็ง เพ่ือการค้าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาด
เอกชน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท าการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียงค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรคค่าธรรมเนียม
เก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมรับรองส าเนา
ทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ค่าอากร
การฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่า
เช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนต าบล
และเงินฝากธนาคาร ค่าจ าหน่วยเวชภัณฑ์ ค าร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
2.2 วางแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ ครบถ้วน 

ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
2.3 วางแผนและร่วมด าเนินการในการส ารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
2.4 วางแผนและร่วมด าเนินการในการน าเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใช้ในการให้บริการ

จัดเก็บรายได้ เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ช าระภาษี 
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3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ 

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.3 ประสานงานและให้ค าแนะน ากับผู้ที่เกี่ยวข้องและ ผู้ช าระภาษี เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
4. ด้านการบริการ 

4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้
สามารถด าเนินการด้านภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.2 ตอบปัญหาและชี้แจงข้อซักถามของประชาชนเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้
ประชาชนรับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 จัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับช าระภาษีและจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนที่ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษี 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืน ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

4. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่เกินคราวละ 4 ปี  (ตามแผนอัตราก าลังประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) 
5. ค่าตอบแทน 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท     

1.2.3 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
   1.1 จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งาน 
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่ก าหนด 
   1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ 
ประจ าปีของหน่วยงาน และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิก
จ่ายเงิน 
   1.3 ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ 
รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน 
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   1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบส าคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงการด าเนินการต่างๆ ทาง
การเงินและบัญชี 
   1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องใน 
การปฏิบัติงาน 
   1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่ก าหนดไว้ 
   1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานการเงินและบัญชี เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
   2. ด้านการบริการ 
   2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ 
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
   2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน  

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ า กว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 4. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่เกินคราวละ 4 ปี (ตามแผนอัตราก าลังประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)  

5. ค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท 
 

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



 
ภาคผนวก ข. 

หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
(เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา) 

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

  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
  1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
  โดยการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปสินัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการเลือกสรร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  2. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มีทั้ง 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาศรับ
สมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
  1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  1.2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.3 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  1.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
  1.6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.7 ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 เป็น
ต้น 
  1.8 ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์การสรุปเหตุผล 
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  2.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่
สมัครโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 

ที่ ต าแหน่งที่สมัคร ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พรพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
5. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
6. ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
7. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
8. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
9. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
10. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทางบัญชี 
และจัดท าบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual 
และระบบ GFMIS 
11. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดท างบการเงินประจ าวัน 
ประจ าเดือน/ประจ าปี รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี  
1.2. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 
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ที่ ต าแหน่งที่สมัคร ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

2. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจ
เฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543) 
9. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายช าระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
1. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัคร    

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การตรวจ
เงิน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
2. ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
4. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงาน
การเงิน (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงาน การเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 
5.ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่งที่สมัคร
สอบ 



 
 


