
   
 
 
 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ 
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) 
*********************************** 

  ตามที่ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีประกาศ               
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง                          
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง             
ในวันที่  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาล         
ตำบลทองผาภูม ินั้น 

  เนื่องจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 เป็นวันหยุดราชการ (ชดเชยวันมาฆบูชา) 
เทศบาลตำบทองผาภูมิ จึงขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง              
เป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาล              
ตำบลทองผาภูมิ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 

 

                                       
                       (นายประเทศ  บุญยงค์) 

                       นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ 
 
 

 

https://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net


   
 
 
 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) 
*********************************** 

  ด้วยเทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์รับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (ครั้งที่ 1) จึงอาศัยอำนาจ                  
ตามความ ข้อ 18 และข้อ ๑๙ แห่ งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี                           
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)                 
ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ดังนี้ 

 

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
1.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  

- ตำแหน่งผู้ช่วยครู (โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ)  จำนวน 3 อัตรา 
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน 1 อัตรา  
(โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ)  
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (งานสาธารณูปโภค กองช่าง) จำนวน ๑ อัตรา  

1.2  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  
- ตำแหน่งคนงาน (งานธุรการ สำนักปลัด)   จำนวน ๑ อัตรา 
- ตำแหน่งคนงาน (งานเทศพาณิชย์ กองคลัง)   จำนวน 1 อัตรา 
- ตำแหน่งคนงาน (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา 

 2. ระยะเวลาการจ้าง   
         - ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  กำหนดระยะเวลาจ้างไม่เกิน 3 ปี 
        - ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  กำหนดระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี 

 ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          ๓.๑ ผู้ที่สมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้   
   3.1.๑. มีสัญชาติไทย 
   3.1.๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
   3.1.๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  3.1.๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล 

 
/(ก) โรคเรื้อน... 
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       (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
       (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
       (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   3.1.๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 

  3.1.๖. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3.1.๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
3.1.๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็น                 

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น                   
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง                      
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

         ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้ 

 ๔. การรับสมัคร 
วิธีการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้อง                 

และครบถ้วน โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด สำนักงานเทศบาล                   
ตำบลทองผาภูมิ ตั้งแต่วันที่ 6 - 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ 
(โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)          

 5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสำหรับทุกตำแหน่ง  จำนวน ๑๐๐ บาท

(ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 6. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
            (1) สำเนาคุณวุฒิการศึกษา       จำนวน  ๑  ฉบับ 

           (2) สำเนาทะเบียนบ้าน        จำนวน  ๑  ฉบับ 
            (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  ๑  ฉบับ 

           (4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  
      จำนวน ๑ รูป 

           (5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1  เดือน (ฉบับจริง)  จำนวน  ๑  ฉบับ 
                      (6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  และใบอณุญาตขับรถยนต์เป็นต้น  
   (7) สำหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้าง
เป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑  

    หมายเหต ุทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย   
/7. เงื่อนไข.. 
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 7. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
     7.1 การสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัคร              

และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูล
หรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจา้พนักงาน 

     7.2 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น                         
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือกโดยผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิ               
ซ่ึงผู้สมัครคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ถือว่าผู้สมัครเข้า รับการ
คัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ โดยให้ถือเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  
 

 8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. ๒๕63   

เวลา ๑3.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

9. กำหนด วัน เวลาและสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
    ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕63 เวลา 09.0๐ น.      

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุวรรณเสลาภรณ์ อาคาร ๒ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ 

10. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร   
                  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน (ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ก) 

11. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
                       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า              
ร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนทีส่อบได้  

           12. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
          เทศบาลตำบลทองผาภู มิ  จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรร                           

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63  เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาล               
ตำบลทองผาภูมิ 

 

13. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  
         ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะได้รับการขึ้น

บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและจะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าได้คะแนนเท่ากัน             
ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้ที่ ผ่านการสรรหา                    
และเลือกสรรจะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก เว้นแต่ 

          13.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้สละสิทธิ์ 
          13.๒ มีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่ขึ้นบัญชีคัดเลือกไว้ 
          13.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังภายในกำหนด 
 
 

/14. การจ้าง 
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๑4. การจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
              เทศบาลตำบลทองผาภู มิ  จะจ้ างและแต่ งตั้ งผู้ ที่ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรร                           
ได้เรียงตามลำดับ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกได้  สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จะจ้าง                       
และแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี (ก.ท.จ. กาญจนบุรี) 
แล้วเท่านั้น 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 

                                 

                 (นายประเทศ  บุญยงค์) 
                  นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ 
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ภาคผนวก ก (1) 
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 3 อัตรา 

- สาขาวิชาเอกปฐมวัย    จำนวน 1 อัตรา 
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ   จำนวน 1 อัตรา 
- สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้ เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ                     
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ                        
ที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ 
ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกท่ีเปิดรับสมัคร 
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
อัตราค่าตอบแทน 
  ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท   
2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

วัน/เวลา สมรรถนะ วิธีการ
ประเมิน 

3 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง (100 คะแนน) 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
- ความรู้ด้านการเรียน การสอน หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน  
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกท่ีสมัคร 

โดยวิธีการ
สอบ

ข้อเขียน 
แบบปรนัย 
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วัน/เวลา สมรรถนะ 
 

วิธีการประเมิน 

เวลา 13.00 – 16.30 น. 2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) 
- สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่                
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
- ทดสอบการสอน 

 
โดยวิธีการ

สัมภาษณ์หรือ
ปฏิบัติ 
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ภาคผนวก ก (2) 
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีในโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐาน
ใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ           
รายรับ - รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งานเป็นไป   
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กำหนด 
  2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการทำงบประมาณ               
ประจำปีของหน่วยงาน และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน                
การเบิกจ่ายเงิน 
  3. ดำเนินการรับ - จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการ               
รับ - จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน 
  4. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ              
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการดำเนินการต่าง ๆ     
ทางการเงินและบัญชี 
  5. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง              
ในการปฏิบัติงาน 
  6. ร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือให้ เกิด
ความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กำหนดไว้ 
  7. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานการเงินและบัญชี เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในระดับเดี่ยวกันในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชีพาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป 
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ) หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่  ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ 
อัตราค่าตอบแทน 
  ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9 ,400 และค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมาย
กำหนด 
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
วัน/เวลา สมรรถนะ วิธีการ

ประเมิน 
3 กุมภาพันธ์ 2563 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง (100 คะแนน) 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครฐั พ.ศ. 2561  
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัด 
ทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 
2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 
- ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ตำแหน่งที่สมัครสอบ 

โดยวิธีการ
สอบ

ข้อเขียน 
แบบปรนัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
วัน/เวลา สมรรถนะ 

 
วิธีการประเมิน 

เวลา 13.00 – 16.30 น. 2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) 
- สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่                
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 

 
โดยวิธีการ

สัมภาษณ์หรือ
ปฏิบัติ 
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ภาคผนวก ก (3) 
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
 ทำหน้าที่ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการ   
ใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัตเิฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
มีความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย   

2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมคัรต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

วัน/เวลา สมรรถนะ วิธีการ
ประเมิน 

3 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 
 

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ 
ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 

 
โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ก (4) 
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
ตำแหน่ง คนงาน  

1. คนงาน (งานธุรการ สำนักปลัด)    จำนวน 1 อัตรา 
2. คนงาน (งานเทศพาณิชย์ กองคลัง)   จำนวน 1 อัตรา 
3. คนงาน (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป   

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ๑.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป 
๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

อัตราค่าตอบแทน 
  ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวตาม                   
ที่กฎหมายกำหนด 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
วัน/เวลา สมรรถนะ วิธีการ

ประเมิน 
3 กุมภาพันธ์ 2563 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

 

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) 
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 

 
โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 
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