
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลบ�านนา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป�นพนักงานจ�าง 
ของเทศบาลตําบลบ�านนา  อําเภอบ�านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

……………………………………………… 

  ด�วยเทศบาลตําบลบ�านนา   อําเภอบ�านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร�ธานี  ประสงค�จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป�นพนักงานจ�างตามภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการสอน ตําแหน�ง 
ผู�ช�วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี   ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ�านนา  สังกัดสํานักปลัด  เทศบาล
ตําบลบ�านนา  อําเภอบ�านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร�ธานี  จํานวน  1  อัตรา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และ มาตรา 23  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ�าง   ลงวันที่  22 กรกฎาคม 2547   หมวด 4 การสรรหา
และการเลือกสรร  ข�อ 19   เพื่อให�การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ�างของเทศบาลตําบลบ�านนา  เป�นไป
ด�วยความถูกต�อง เรียบร�อย  เกิดประโยชน�สูงสุดต�อทางราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทําการสรร
หาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ�าง  ดังรายละเอียดต�อไปนี ้

๑.  ตําแหน�ง ประเภทตําแหน�งและจํานวนที่รับสมัคร 
๑.๑ ประเภทพนักงานจ�างตามภารกิจ  จํานวน 1  ตําแหน�ง 1 อัตรา  ดังนี้ 

-   ผู�ช�วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี (ผู�มีคุณวุฒิ)   จํานวน     ๑  
ตําแหน�ง   1  อัตรา 

๒.  คุณสมบัติของผ�ูที่จะได�รับการคัดเลือกและจ�างเป�นพนักงานจ�าง 
 ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป    ผู�ที่จะได�รับการจ�างเป�นพนักงานจ�างต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะ
ต�องห�าม     ตามข�อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร�ธานี  เรื่อง หลักเกณฑ�
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ�าง   ดังนี้ 
  ๑)  มีสัญชาติไทย 
  ๒)  มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดป� และไม�เกิน ๖๐ ป� 
  ๓)  ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย 
  ๔)  ไม�เป�นผู�มีกายทุพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ไร�ความสามารถ หรือจิตฟ��น 

     เฟ�อนไม�สมประกอบ หรือเป�นโรคตามที่กําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคที่เป�นลักษณะ 
     ต�องห�ามเบื้องต�นสําหรับพนักงานเทศบาล 
๕)  ไม�เป�นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าที่ในพรรค    
     การเมือง       

  ๖)  ไม�เป�นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บรหิารท�องถิ่น  คณะผ�ูบริหารท�องถิ่น สมาชิกสภาท�องถิ่น 
  ๗)  ไม�เป�นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุกเพราะกระทําผิดทาง 
       อาญา  เว�นแต�เป�นโทษสําหรับความผิดที่ได�กระทําโดยความประมาทหรือความผิด 
                          ลหุโทษ 
 
 
 
                                        /๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะ... 



 
            - ๒- 
 
  ๘)  ไม�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก  หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิหรือ 
       หน�วยงานอื่นของรัฐ 
  ๙)  ไม�เป�นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอื่น          
                        ของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  พนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถิ่น     

      ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกจะต�องเป�นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งและมีลักษณะ

ของงานที่จะต�องปฏิบัติ  ดังรายละเอียดแนบท�ายประกาศน้ี (รายละเอียดตาม ผนวก ก) 

๓.  การสมัคร หลักฐานการสมัครและสถานที่รับสมัคร 
 ๓.๑  ผู�ที่ประสงค�จะสมัครเข�ารับการคัดเลือกให�ติดต�อขอใบสมัครได�ที่ งานการเจ�าหน�าที่              
สํานักปลัดเทศบาล และให�ยื่นใบสมัครด�วยตัวเอง   ค�าธรรมเนียมการสมัคร ตําแหน�งละไม�เกิน ๑๐๐ บาท   
ตั้งแต�วันที่  20  –  29 มิถุนายน   2561    ตั้งแต�เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐   น.  (เว�นวันหยุดราชการ)   
ณ สํานักปลัดเทศบาล  สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านนา 

๓.2  เอกสารหลักฐานที่จะต�องยื่นพร�อมใบสมัคร  ให�ผู�สมัครยื่นหลักฐานเอกสารต�อ
เจ�าหน�าที่รับสมัคร  ซึ่งผู�สมัครได�รับรองสําเนาถูกต�องและลงลายมือชื่อกํากับไว�ในเอกสารทุกฉบับ  ดังนี้ 

๑)  รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก   และไม�สวมแว�นตาดํา    ขนาด ๑ น้ิว     ถ�ายครั้ง
เดียวกัน ไม�เกิน ๑ ป�  จํานวน  ๓ รูป  และเขียนชื่อ – สกุล ตําแหน�งที่สมัครหลังภาพถ�ายตัวบรรจง 
 ๒)   สําเนาภาพถ�ายทะเบียนบ�าน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช�แทน
บัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑ ชุด 
 ๓)   ใบรับรองแพทย�แสดงว�าไม�เป�นโรคตามที่ประกาศกําหนดโรคที่มีลักษณะ
ต�องห�ามเบื้องต�นสําหรับพนักงานเทศบาล 

๔)   สําเนาภาพถ�ายใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหนึ่งที่แสดง
ว�าเป�นผู�มีคุณวุฒิการศึกษา และได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจภายในวันป�ดรับสมัคร 

๕)   สําเนาหนังสือรับรองการผ�านประสบการณ�การปฏิบัติงาน  สําหรับตําแหน�งที่
กําหนดคุณสมบัติไว�สําหรับตําแหน�งที่ต�องใช�ทักษะและประสบการณ� 
 เทศบาลตําบลบ�านนา  ไม�รับสมัครเข�ารับการเลือกสรรและไม�ให�เข�ารับการเลือกสรร
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร  ทั้งนี้ตามหนังสอืสํานักงาน ก.ท. ด�วนมากที่ มท ๐๓๑๑/ ว๕๖๒๖  ลงวันที่ 
๒๓  มกราคม ๒๕๒๑  และตามความในข�อ ๔   ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑ 
  สําหรับการสมัครเข�ารับการคัดเลือก ให�ผู�สมัครตรวจสอบและรับรองว�าเป�นผู�มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากทราบภายหลังว�าผู�สมัคร
รายใดมีคุณสมบัติดังกล�าวไม�ครบถ�วน เทศบาลตําบลบ�านนาจะถือว�าเป�นผู�ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร
และไม�มีสิทธิได�รับการจ�าง 

4.  ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร  กําหนดวัน เวลา  สถานที่เลือกสรร และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
   เทศบาลตําบลบ�านนา  จะประกาศรายช่ือผ�ูมีสิทธิเข�ารับการเลือกสรรพร�อมกับกําหนดวัน 
เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให�ทราบ วันจันทร�ที่  2  กรกฎาคม  ๒๕61    เวลา 
๑๐.๐๐  น.  เป�นต�นไป  โดยป�ดประกาศไว�  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านนา 
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5.  วิธีการสรรหาและเลือกสรร 

        คณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ�าง  จะทําการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ�างดังกล�าว  โดยยึดหลัก “สมรรถนะ”  ที่จําเป�นต�องใช�สําหรับการปฏิบัติงาน  รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท�ายประกาศน้ี (รายละเอียดตาม ผนวก ข) 

6.  เกณฑ�การตัดสิน 
   ผู�ที่ผ�านการสรรหาและเลือกสรร  จะต�องได�คะแนนในการสอบภาคความรู�ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก)  และภาคความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข)  รวมกันผ�านเกณฑ�ไม�ต่ํากว�าร�อย
ละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมด  และภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค)  ผ�านเกณฑ�ร�อยละ 60  
ของคะแนนรวมทั้งหมด      

7.  ประกาศรายชื่อผู�ได�รับการเลือกสรร             

   เทศบาลตําบลบ�านนา  จะประกาศรายช่ือผ�ูได�รับการเลือกสรรให�ทราบโดยทั่วกัน  ในวัน
ศุกร�ที่  6  กรกฎาคม   2561  โดยป�ดประกาศไว�  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านนา  เว�ปไซด�เทศบาล
ตําบลบ�านนา  www.bannacity.go.th  หรือติดต�อสอบถามได�ที่งานการเจ�าหน�าที่ สํานักปลัดเทศบาล  
เทศบาลตําบลบ�านนา  โทร. ๐-๗๗๓๕-๙๒๖๗  

8.  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรร   

  เทศบาลตําบลบ�านนาจะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลอืกโดยเรียงตามลําดับจากผู�ที่ได�รับ
คะแนนจากการประเมินสูงลงมาคะแนนต่ํา  กรณีที่มีคะแนนจากการประเมินเท�ากัน ให�ผู�ที่สอบได�คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) มากกว�าเป�นผู�ที่อย�ูในลําดับที่สูงกว�า  ถ�าผู�ที่สอบได�คะแนนรวม
และคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�งเท�ากัน  ให�ผู�ที่สอบได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถเฉพาะ
สําหรับตําแหน�ง (ภาค ข)  และภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข) เท�ากัน  ให�ผู�ที่สอบได�
คะแนนภาคความรู�ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  มากกว�าเป�นผู�อย�ูในลําดับสูงกว�า  ถ�ายังได�คะแนนเท�ากัน  
ให�ผู�ได�รับหมายะเลขประจําตัวสอบผ�ูสมัครก�อนเป�นผู�อย�ูในลําดับที่สูงกว�า  เทศบาลตําบลบ�านนาจะขึ้นบัญชี
ผู�ผ�านการคัดเลือกได� ไม�เกิน ๑ ป� นับจากวันประกาศรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร 

9.  การจ�างเป�นพนักงานจ�างและเงื่อนไขการจ�าง 
  ผู�ที่ผ�านการสรรหาและเลือกสรร    จะได�รับการจ�างโดยทําสัญญาจ�างกับเทศบาลตําบล
บ�านนาตามลําดับในบัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรของเทศบาลตําบลบ�านนา  ภายในระยะเวลาที่
กําหนด คือ พนักงานจ�างตามภารกิจ  มีระยะเวลาจ�างคราวละไม�เกิน  ๔  ป�   นับแต�วันที่เทศบาลตําบล
บ�านนามีคําสั่งแต�งตั้งเป�นพนักงานจ�างซึ่งต�องได�รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.สุราษฎร�ธานี  ก�อนเท�านั้น  
และผ�ูผ�านการสรรหาและเลือกสรรต�องมารายงานตัวและสามารถปฏิบัติหน�าที่ได�ทันทีในวันนัดทําสัญญา    
ถ�าไม�มาทําสัญญาตามวันเวลาที่กําหนดถือว�าสละสิทธิ์และจะเรียกร�องสิทธิใด ๆ ไม�ได� 

๑0. หลักฐานในการทําสัญญา 

  ๑0.๑  ผู�ค้ําประกันต�องเป�นข�าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ ๓ ขึ้นไปหรือ
เทียบเท�า 
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  ๑0.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรข�าราชการและสําเนาทะเบียนบ�าน
ของ    ผู�ค้ําประกันที่เจ�าของเอกสารรับรองสําเนาถูกต�องแล�ว 

  อนึ่ง  ในการสมัครครั้งนี้  หากคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ�าง  
ตรวจสอบภายหลังว�าผู�สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม�ครบถ�วน  หรือไม�ถูกต�องตรงตามประกาศรับสมัคร  จะถือ
ว�าเป�นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัคร  และไม�มีสิทธิได�รับการบรรจุแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งพนักงานจ�าง 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ  วันที่  12  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 

                                                  (นายธงชัย   ว�องทรง) 
        นายกเทศมนตรีตําบลบ�านนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ผนวก ก 

(แนบท�ายประกาศเทศบาลตําบลบ�านนา  ลงวันท่ี  12 มิถุนายน  2561) 
ประเภท/ตําแหน�งพนักงานจ�าง  หน�าที่ความรับผิดชอบของตําแหน�งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 



คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
 

ชื่อตําแหน�ง     
 ผู�ช�วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี 

ประเภทพนักงานจ�าง 

  พนักงานจ�างตามภารกจิ  (ผ�ูมีคุณวุฒ)ิ 

หน�าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น  ซึ่งไม�จําเป�นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา  ปฏิบัติงานด�านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย�าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต� 
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได�รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. งานด�านการปฏิบัติการ 

1.1 จัดทําและปฏิบัติงานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต�น  เพื่อให�งานเป�นไป
อย�างถูกต�องตามระเบียบ ข�อบังคับ หนังสือสั่งการและเป�าหมายที่กําหนด 

1.2  รวบรวมรายละเอียดการจดัทํางบประมาณ เพื่อใช�ประกอบในการทํางบประมาณ
ประจําป�ของหน�วยงาน และจัดทําแผนการเบิกจ�ายเงิน  เพื่อให�การเบิกจ�าย
งบประมาณเป�นไปตามแผนการเบิกจ�ายเงิน 

1.3   ดําเนินการรับ-จ�ายเงินตามหลักฐานการรับจ�ายเงิน  เพื่อให�การดําเนินงานด�าน
การรับ-จ�ายเงินเป�นไปอย�างสะดวก ถูกต�องและครบถ�วน 

1.4   รวบรวมและจัดเก็บข�อมูล สถิติ เอกสารใบสําคัญ และรายงานทางการเงินและ
บัญชีต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องเพื่อให�ง�ายและสะดวกในการค�นหา  และเป�นหลักฐาน
สําคัญในการอ�างอิงการดําเนินการต�าง ๆ ทางการเงินและบัญชึ 

1.5   ตรวจสอบและดูความถูกต�องของเอกสารสําคัญทางการเงิน  เพื่อให�เกิดความ
ถูกต�องในการปฏิบัติงาน 

1.6   ร�างหนังสือโต�ตอบต�าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ  
เพื่อให�เกิดความถูกต�องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กําหนดไว� 

1.7   ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค�ความรู�ใหม� ๆ กฎหมาย และระเบียบต�าง ๆ ที่
เกี่ยวข�องกับงานการเงินและบัญชี เพื่อนํามาประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานได�
อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด�านการบริหาร 
2.1 ให�คําแนะนํา ตอบป�ญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี และเจ�าหน�าที่ระดบั

รองลงมา หน�วยงานราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อถ�ายทอดความรู� 
ความชํานาญแก�ผู�ที่สนใจ 

2.2 ประสานงานในระดับกลุ�ม กับหน�วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป  
เพื่อขอความช�วยเหลือและความร�วมมือในงานการเงินและบัญชี และ
แลกเปลี่ยนความร�ูความเชี่ยวชาญที่เป�นประโยชน�ต�อการทํางานของหน�วยงาน 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  มีคุณวุฒิอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี ้



1.  ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได�ในระดบัเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บรหิารธรุกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกจิ และการจัดการทั่วไป
ต�องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต) หรอืในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรอื ก.อบต. 
กําหนดว�าใช�เป�นคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน�งนี้ได� 

2. ได�รับประกาศนีบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได�ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางบญัชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกจิ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบรหิารธุรกิจ และการ
จัดการทั่วไปต�องมกีารศึกษาวิชาบัญชีมาไม�น�อยกว�า 9 หน�วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ อ.อบต. กําหนดว�าใช�เป�นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 

3. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบรหิารธุรกิจ การจัดการทัว่ไป (เฉพาะทางบรหิารธุรกิจ และการจัดการ
ทั่วไปต�องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม�น�อยกว�า 15 หน�วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรอืทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ 
ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป�นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนีไ้ด� 
 
ระยะเวลาการจ�าง 
  ระยะเวลาการจ�างคราวละไม�เกิน  ๔ ป� 
 
อัตราค�าตอบแทน 

 ค�าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข 
(แนบท�ายประกาศเทศบาลตําบลบ�านนา  ลงวันท่ี  12 มถิุนายน  2561) 

วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ�างตามภารกิจ  โดยการประเมินสมรรถนะ 



ตําแหน�ง  ผู�ช�วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี  (ประเภทผ�ูมีคุณวุฒิ) 
 
 

ที่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)   
- ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ�ป�จจุบันทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม 
- ความรู�ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห� และสรุป

เหตุผล (การคิดคํานวณ อนุกรม การสรุปความ จับ
ประเด็น วิเคราะห�เหตุการณ� การคิดสรุปหาเหตุผล 
และอุปมาอุปไมย 

- ด�านภาษาไทย ทดสอบความรู� ความสามารถในการใช�
ภาษา การอ�านจับใจความ สรุปความ การตีความ 
การเลือกใช�ภาษา กลุ�มคํา การสะกดคํา การแต�ง
ประโยค และคําศัพท� 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก�ไข
เพิ่มเติม 

- ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  
(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526 และแก�ไขเพิ่มเติม 

- ความรู�ที่จําเป�นต�อการปฏิบัติหน�าที่ 
ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข)  
      -  ความรู�เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน การเบิก
จ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2547  และแก�ไขเพิ่มเติม 
      - กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข�อบังคับอื่นที่ใช�ในการ
ปฏิบัติงานในหน�าที่ของเจ�าพนักงานการเงินและบัญชีตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน�ง 
      - ความรู�ความสามารถ ที่จําเป�นต�อการปฏิบัติหน�าที่ 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) 

- พิจารณาจากประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน 
- พิจารณาจากความร�ูความสามารถ ความคิดริเริ่ม  
- พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป  และทัศนคติ  

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

ใช�วิธีการสอบข�อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช�วิธีการสอบข�อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใช�วิธีสอบสัมภาษณ� 
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