ประกาศเทศบาลตาบลโนนดินแดง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
………………………………….………….
ด้วยเทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จะดาเนินการเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ประเภทและตาแหน่งที่จะดาเนินการเลือกสรร
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา สังกัดสานักปลัดเทศบาล
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง
2. ลักษณะงาน/หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน/หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.)
3. อัตราค่าตอบแทน
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
4. ระยะเวลาการจ้าง
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
5. คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม
ผู้ ซึ่ ง จะได้ รั บ การจ้ า งเป็ น พนั ก งานจ้ า ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ…
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4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่ส มประกอบ หรื อเป็ น โรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลั ก ษณะต้องห้ ามเบื้องต้ น
สาหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
6. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.)
7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
เทศบาลตาบลโนนดินแดง จะดาเนินการเลือกสรรโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็น
ต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่เทศบาลกาหนด ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมิ นสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข.)
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินแต่ล่ะสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

9. การรับสมัคร...
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9. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลโนนดินแดง (ชั้น 2) อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาหลักฐานการศึกษาหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าเป็นผู้มี คุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัคร
อย่างละ 2 ฉบับ
4. ใบรั บ รองแพทย์ ที่ แสดงว่ าไม่เ ป็น โรคต้ อ งห้ ามตามข้ อ 5 และออกให้ โ ดย
โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
จานวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รูป
6. สาเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (เฉพาะตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
จานวน 2 ฉบับ
7. ส าเนาหนั งสื อรับรองประสบการณ์ / ทักษะในงานจากนายจ้างหรือหน่ว ยงาน
(เฉพาะตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์) (ถ้ามี)
8. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น
สาเนาหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ฯ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เทศบาลตาบลโนนดินแดงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ
ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
10. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 100 บาท
11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โดยปิดประกาศ
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือทางเว็บไซต์
www.nondindaengcity.go.th
12. กาหนดวันและสถานที่ดาเนินการเลือกสรร
เทศบาลตาบลโนนดินแดง จะดาเนินการเลือกสรรในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ค.)
13. ประกาศรายชื่อ...
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13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยปิดประกาศ
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือทางเว็บไซต์
www.nondindaengcity.go.th
14. การดาเนินการจัดจ้าง
เทศบาลตาบลโนนดินแดงจะดาเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุด
ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้แต่ล ะตาแหน่ง ทั้งนี้ จะต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจึงจะจัดจ้างได้
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กาหนดให้บัญชีมีอายุ 1 ปี ในกรณีที่มีผู้ผ่าน
การเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาล
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)
นายกเทศมนตรีตาบลโนนดินแดง

ผนวก ก.
ลักษณะงาน/หน้าที่และความรับผิดชอบ/คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลโนนดินแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 มกราคม 2565)
.........................................................................
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ขับรถยนต์ บำรุงรักษำ ทำควำมสะอำดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในกำรใช้
รถยนต์ดังกล่ำว และ
2. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีควำมรู้ควำมสำมำรถและชำนำญงำนในหน้ำที่ และได้รับใบอนุญำตขับรถยนต์ตำมกฎหมำย

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ลักษณะงานทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชีที่ต้องใช้ควำมรู้พื้นฐำนระดับ
ปริญญำ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเงิน กำรงบประมำณ กำรบัญชีทั่วไปของส่วนรำชกำร กำรศึกษำ
วิเครำะห์ ติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงิน กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและบัญชี กำรวิเครำะห์งบประมำณ
กำรพัฒนำระบบงำนคลัง ตรวจสอบควำมถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝำกธนำคำรและบัญชีแยก
ประเภท กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรลงบัญชีประเภทต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร
ทำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวิชำกำรเงินและบัญชี ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทำบัญชี เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมำณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้เป็นฐำนข้อมูลที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีกำร
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ปฏิบัติงำน…

-21.2 ปฏิบัติงำนและรับผิดชอบงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และงบประมำณของหน่วยงำนเพื่อให้
กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รำบรื่น และแล้วเสร็จตำมเวลำที่กำหนดไว้
1.3 รวบรวมข้อมูล และรำยงำนกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
1.4 จัดทำงบประมำณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อให้ ตรงกับควำมจำเป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้กำร
ใช้จ่ำยเงินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดทำงบประมำณ
1.6 ดูแลกำรรับและจ่ำยเงิน สถำนะทำงกำรเงิน ตรวจสอบเอกสำรสำคัญกำรรับ-จ่ำยเงิน
เพื่อให้กำรรับ-จ่ำยเงินขององค์กรมีประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติกำรถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติของรำชกำร
1.7 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเงินและบัญชี แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เช่น ให้คำแนะนำใน
กำรปฏิบัติงำน วำงโครงกำรกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับกำรฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและ
ข้อกำหนด
1.8 ตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรเงิน บัญชี และงบประมำณ เช่น กำรตั้งฎีกำเบิกจ่ำยเงิน กำรนำส่งเงินงบประมำณและเงินนอก
งบประมำณ สัญญำยืมเงิน และเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน เพื่อให้มีควำมครบถ้วนถูกต้อง
และสอดคล้องตำมระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้
1.9 ศึกษำ วิเครำะห์ และดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมำณเงิน
ในงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินทดรองรำชกำร เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงินเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินที่กำหนดไว้
1.10 ศึกษำ วิเครำะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทำงบัญชี และจัดทำบัญชีทุกประเภท
ภำษี และทะเบียนคุมต่ำงๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจำเดือน บัญชีเงินทดรอง
รำชกำร ทะเบียนคุมรำยได้นำส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสำคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมำณ และเงินนอก
งบประมำณ เพื่อให้งำนด้ำนกำรบัญชีเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมมำตรฐำนบัญชี และสำมำรถตรวจสอบได้
1.11 ร่วมประสำนงำน ตรวจร่ำงบันทึก หนังสือโต้ตอบหรือตอบปัญหำข้อหำรือเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติด้ำนกำรเงิน กำรงบประมำณและกำรบัญชี เพื่อสร้ำงควำมชัดเจนให้ผู้บริหำรและบุคลำกรที่
สนใจเกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
1.12 วิเครำะห์ และจัดทำงบกำรเงินประจำวัน ประจำเดือน/ประจำปี รำยงำนทำงกำรเงิน
และรำยงำนทำงบัญชี เพื่อนำเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบเกี่ยวกับฐำนะและธุรกรรมทำงกำรเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำบัญชี เพื่อใช้ประกอบใน
กำรทำธุรกรรม และเป็นหลักฐำนในกำรอ้ำงอิงทำงบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรตรวจสอบและ
ดำเนินธุรกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.14 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
กับงำนกำรเงิน บัญชี และงบประมำณ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.15 รวบรวมข้อมูล…

-31.15 รวบรวมข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหำร รวมถึงควบคุม ดูแล
งบประมำณคงเหลือของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบ และควบคุมกำรจัดทำและรำยงำนเงิน
รำยได้รวมทั้งเงินอุดหนุนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง
1.16 ดำเนินกำรในเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณต่ำงๆ รวมทั้งเงินถ่ำยโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านการวางแผน
2.1 วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำรเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.2 วำงแผนกำรปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
ทันเวลำและก่อให้เกิดประสิทธิภำพ
2.3 ร่วมดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.3 ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรให้คำแนะนำในกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ เพื่อให้กำรจ่ำยเงินเป็นไปตำมเป้ำหมำยและสัมฤทธิ์ผล
3.4 ประสำนกำรทำงำนกับหน่วยรำชกำรอื่นภำยในอำเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
3.5 ประสำนกำรทำงำนของกลุ่มบุคคลและประชำชนในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กำรกำหนดและจัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรจัดทำแผนพัฒนำในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.6 ช่วยให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดทำกำรเงินและบัญชีให้กับกลุ่มต่ำง ๆ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกำรดำเนินงำนของกลุ่ม เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องและประสำนกำรทำงำน
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยข้อบังคับกับหน่วยงำนอื่น เพื่อให้ทรำบข้อมูลใหม่ๆ และ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีที่ตนมีควำมรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้
ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่
เกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำร
พิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
4.3 ให้บริกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนภำรกิจของ
หน่วยงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติ...

-4คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำง
บัญชี พำณิชยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน กำรเงินและกำรธนำคำร หรือในสำขำวิชำ
หรือทำงอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงบัญชี
พำณิชยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน กำรเงินและกำรธนำคำร หรือในสำขำวิชำหรือทำง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำง
บัญชี พำณิชยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน กำรเงินและกำรธนำคำร หรือในสำขำวิชำ
หรือทำงอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
………………………………………………………………………………….

ผนวก ข.
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลโนนดินแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 มกราคม 2565)
.................................................
เทศบาลตาบลโนนดินแดง จะดาเนินการเลือกสรรโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็น ต้องใช้
สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่เทศบาลกาหนด ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
สมรรถนะ
ความรู้
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
- ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านเครื่องยนต์
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษย์สัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ
- ประสบการณ์
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
- ความสามารถในการขับรถยนต์

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
50
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
50

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

50

โดยวิธีการสอบปฏิบัติ

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ความรู้
50
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
แบบปรนัย
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542

6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
8. ระเบีย บสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
6. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธี
ปฏิบัติการบันทึก บัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดทางบการเงินประจาวัน
ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษย์สัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ
- ประสบการณ์
........................................................

50

โดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย

50

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ผนวก ค.
กำหนดวันและสถำนที่ดำเนินกำรเลือกสรร
(แนบท้ำยประกำศเทศบำลตำบลโนนดินแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง
ลงวันที่ 5 มกรำคม 2565)
.................................................
เทศบาลตาบลโนนดินแดงจะดาเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่
8 กุมภำพันธ์ 2565 ดังนี้
ตำแหน่ง
พนักงำนขับรถยนต์

สมรรถนะ
ควำมรู้
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
- ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านเครื่องยนต์
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษย์สัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ
- ประสบการณ์
ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะ
- ความสามารถในการขับรถยนต์

ตำแหน่ง
สมรรถนะ
ผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและ ควำมรู้
บัญชี
1. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิ ธี ก ารการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีกำรประเมิน
สอบสัมภาษณ์
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบล
โนนดินแดง

สอบปฏิบัติ
ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
ณ บริเวณเขตอาเภอโนนดินแดง
วิธีกำรประเมิน
สอบข้อเขียนแบบปรนัย (50 ข้อ)
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบล
โนนดินแดง

7. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิ จ ารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘
8. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะ
1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561
2. พระราชบัญญัติวิ นัยการเงิ นการคลั ง
ภาครัฐ พ.ศ. 2561
3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563
6.
ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ พ.ศ. 2561
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก บัญชี การ
จัดทาทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ณ วั น ที่ 20 มี น าคม
2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดทา
งบการเงินประจาวัน ประจาเดือน/ประจาปี
รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษย์สัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ
- ประสบการณ์

สอบข้อเขียนแบบปรนัย (50 ข้อ)
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบล
โนนดินแดง

สอบสัมภาษณ์
ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบล
โนนดินแดง

