
ประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

   ………………………………….…………. 

ด้วยเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จะด าเนินการเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา  

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1.  ประเภทและต าแหน่งที่จะด าเนินการเลือกสรร 
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จ านวน 1 อัตรา  สังกัดส านักปลัดเทศบาล 
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง 

2.  ลักษณะงาน/หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ลักษณะงาน/หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.) 

3.  อัตราค่าตอบแทน 
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท 
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท  

4.  ระยะเวลาการจ้าง 
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 

5.  คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม 
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
 

4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ… 
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4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 

(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง   
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
5.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 
6.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
7.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
9.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

6.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.) 

7.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะด าเนินการเลือกสรรโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็น 

ต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลก าหนด ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข.) 

8.  เกณฑ์การตัดสิน   
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินแต่ล่ะสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 

 

9.  การรับสมัคร... 

 

 

 



~ 3 ~ 
 

9.  การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลโนนดินแดง (ชั้น 2) อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
 1. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 2 ฉบับ 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน 2 ฉบับ 

3. ส าเนาหลักฐานการศึกษาหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัคร        อย่างละ 2 ฉบับ 

4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 5 และออกให้โดย
โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)      จ านวน 1 ฉบับ 

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
จ านวน 3 รูป 

6. ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (เฉพาะต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์) 
จ านวน 2 ฉบับ 

7. ส าเนาหนังสือรับรองประสบการณ์/ทักษะในงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 
(เฉพาะต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์) (ถ้ามี) 

8. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น 
ส าเนาหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ 

   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ฯ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว  
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ
ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

   10.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน  100  บาท 

11.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที ่2 กุมภาพันธ์ 2565 โดยปิดประกาศ
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือทางเว็บไซต์ 
www.nondindaengcity.go.th 

12.  ก าหนดวันและสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะด าเนินการเลือกสรรในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ค.) 

   

13.  ประกาศรายชื่อ... 
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13.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
         ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยปิดประกาศ
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือทางเว็บไซต์ 
www.nondindaengcity.go.th 

14.  การด าเนินการจัดจ้าง 
   เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะด าเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุด
ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้แต่ละต าแหน่ง ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจึงจะจัดจ้างได้  

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุ 1 ปี ในกรณีที่มีผู้ผ่าน
การเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาล
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

              ประกาศ  ณ  วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 
 

          (นายสมชัย  กอชัยศิริกุล) 
              นายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดง 



ผนวก ก. 
 

ลักษณะงาน/หน้าที่และความรับผิดชอบ/คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่ 5 มกราคม 2565)  
......................................................................... 

 
ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ขับรถยนต์ บ ำรุงรักษำ ท ำควำมสะอำดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในกำรใช้

รถยนต์ดังกล่ำว และ 
2. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถและช ำนำญงำนในหน้ำที่ และได้รับใบอนุญำตขับรถยนต์ตำมกฎหมำย 

 
 
 
 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 

ลักษณะงานทั่วไป 
สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชีที่ต้องใช้ควำมรู้พ้ืนฐำนระดับ

ปริญญำ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเงิน กำรงบประมำณ กำรบัญชีทั่วไปของส่วนรำชกำร กำรศึกษำ 
วิเครำะห์ ติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงิน กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและบัญชี กำรวิเครำะห์งบประมำณ 
กำรพัฒนำระบบงำนคลัง ตรวจสอบควำมถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝำกธนำคำรและบัญชีแยก
ประเภท กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรลงบัญชีประเภทต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร

ท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวิชำกำรเงินและบัญชี ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ี 
ได้รับมอบหมำย 

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 จัดท ำบัญชี เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมำณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้เป็นฐำนข้อมูลที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีกำร 
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.2 ปฏิบัติงำน… 
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1.2 ปฏิบัติงำนและรับผิดชอบงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และงบประมำณของหน่วยงำนเพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รำบรื่น และแล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ 

1.3 รวบรวมข้อมูล และรำยงำนกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

1.4 จัดท ำงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ตรงกับควำมจ ำ เป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5 ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้กำร
ใช้จ่ำยเงินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดท ำงบประมำณ 

1.6 ดูแลกำรรับและจ่ำยเงิน สถำนะทำงกำรเงิน ตรวจสอบเอกสำรส ำคัญกำรรับ-จ่ำยเงิน
เพ่ือให้กำรรับ-จ่ำยเงินขององค์กรมีประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติกำรถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติของรำชกำร 

1.7 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเงินและบัญชี แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เช่น ให้ค ำแนะน ำใน
กำรปฏิบัติงำน วำงโครงกำรก ำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท ำคู่มือประจ ำส ำหรับกำรฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและ
ข้อก ำหนด 

1.8 ตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรเงิน บัญชี และงบประมำณ เช่น กำรตั้งฎีกำเบิกจ่ำยเงิน กำรน ำส่งเงินงบประมำณและเงินนอก
งบประมำณ สัญญำยืมเงิน และเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน เพ่ือให้มีควำมครบถ้วนถูกต้อง 
และสอดคล้องตำมระเบียบปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ 

1.9 ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมำณเงิน
ในงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินทดรองรำชกำร เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยเงินเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินที่ก ำหนดไว้ 

1.10 ศึกษำ วิเครำะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทำงบัญชี และจัดท ำบัญชีทุกประเภท
ภำษี และทะเบียนคุมต่ำงๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจ ำเดือน บัญชีเงินทดรอง
รำชกำร ทะเบียนคุมรำยได้น ำส่งคลัง ทะเบียนคุมใบส ำคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมำณ และเงินนอก
งบประมำณ เพ่ือให้งำนด้ำนกำรบัญชีเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมมำตรฐำนบัญชี และสำมำรถตรวจสอบได้ 

1.11 ร่วมประสำนงำน ตรวจร่ำงบันทึก หนังสือโต้ตอบหรือตอบปัญหำข้อหำรือเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติด้ำนกำรเงิน กำรงบประมำณและกำรบัญชี เพ่ือสร้ำงควำมชัดเจนให้ผู้บริหำรและบุคลำกรที่
สนใจเกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 

1.12 วิเครำะห์ และจัดท ำงบกำรเงินประจ ำวัน ประจ ำเดือน/ประจ ำปี รำยงำนทำงกำรเงิน 
และรำยงำนทำงบัญชี เพ่ือน ำเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบเกี่ยวกับฐำนะและธุรกรรมทำงกำรเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำบัญชี เพ่ือใช้ประกอบใน
กำรท ำธุรกรรม และเป็นหลักฐำนในกำรอ้ำงอิงทำงบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรตรวจสอบและ
ด ำเนินธุรกรรมต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.14 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
กับงำนกำรเงิน บัญชี และงบประมำณ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 
1.15 รวบรวมข้อมูล… 
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1.15 รวบรวมข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือเสนอต่อผู้บริหำร รวมถึงควบคุม ดูแล

งบประมำณคงเหลือของหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบ และควบคุมกำรจัดท ำและรำยงำนเงิน
รำยได้รวมทั้งเงินอุดหนุนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง 

1.16 ด ำเนินกำรในเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณต่ำงๆ รวมทั้งเงินถ่ำยโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ

โครงกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
2.2 วำงแผนกำรปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเอง เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้

ทันเวลำและก่อให้เกิดประสิทธิภำพ 
2.3 ร่วมดำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด

ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
3.3 ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรให้ค ำแนะน ำในกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณ เพ่ือให้กำรจ่ำยเงินเป็นไปตำมเป้ำหมำยและสัมฤทธิ์ผล 
3.4 ประสำนกำรท ำงำนกับหน่วยรำชกำรอ่ืนภำยในอ ำเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3.5 ประสำนกำรท ำงำนของกลุ่มบุคคลและประชำชนในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

กำรก ำหนดและจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.6 ช่วยให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดท ำกำรเงินและบัญชีให้กับกลุ่มต่ำง ๆ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องและประสำนกำรท ำงำน 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยข้อบังคับกับหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือให้ทรำบข้อมูลใหม่ๆ และ
น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้คำแนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีที่ตนมีควำมรับผิดชอบ 

ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้
ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ 

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่
เกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน  และใช้ประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ 

4.3 ให้บริกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของ
หน่วยงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำง

บัญชี พำณิชยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน กำรเงินและกำรธนำคำร หรือในสำขำวิชำ
หรือทำงอ่ืนที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

2. ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงบัญชี 
พำณิชยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน กำรเงินและกำรธนำคำร หรือในสำขำวิชำหรือทำง
อ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำง
บัญชี พำณิชยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน กำรเงินและกำรธนำคำร หรือในสำขำวิชำ
หรือทำงอ่ืนที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได ้

…………………………………………………………………………………. 
 



ผนวก ข. 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
(แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565)  
................................................. 

เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะด าเนินการเลือกสรรโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็น ต้องใช้
ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลก าหนด ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 

ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 

- ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
- ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านเครื่องยนต์  

50 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน  
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
- มนุษย์สัมพันธ์ 
- ทัศนคติ แรงจูงใจ 
- ประสบการณ์ 

50 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
- ความสามารถในการขับรถยนต์ 

50 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ 

 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
4. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542  

50 โดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย 



6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

7. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

6. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561  

7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการบันทึก บัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  

8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดท างบการเงินประจ าวัน 
ประจ าเดือน/ประจ าปี รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี  

9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

50 โดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย 

คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน  
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
- มนุษย์สัมพันธ์ 
- ทัศนคติ แรงจูงใจ 
- ประสบการณ์ 

50 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 
 

........................................................ 



ผนวก ค. 
 

ก ำหนดวันและสถำนที่ด ำเนินกำรเลือกสรร 
 (แนบท้ำยประกำศเทศบำลต ำบลโนนดินแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 

 ลงวันที่ 5 มกรำคม 2565)  
................................................. 

 

เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะด าเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 
8 กุมภำพันธ์ 2565 ดังนี้ 

ต ำแหน่ง สมรรถนะ วิธีกำรประเมิน 
พนักงำนขับรถยนต์ ควำมรู้ 

- ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
- ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านเครื่องยนต์  

สอบสัมภาษณ์ 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
โนนดินแดง คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน  

- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
- มนุษย์สัมพันธ์ 
- ทัศนคติ แรงจูงใจ 
- ประสบการณ์ 

ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะ 
- ความสามารถในการขับรถยนต์ 

สอบปฏิบัติ 
ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป 
ณ บริเวณเขตอ าเภอโนนดินแดง 

 
ต ำแหน่ง สมรรถนะ วิธีกำรประเมิน 

ผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและ
บัญชี 

ควำมรู้ 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560  
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
4. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

สอบข้อเขียนแบบปรนัย (50 ข้อ) 
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
โนนดินแดง 



7. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘  

8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะ 
1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 

2561  
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง

ภาครัฐ พ.ศ. 2561  
3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563  

6. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ พ.ศ. 2561  

7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก บัญชี การ
จัดท าทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 
2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ  

8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดท า
งบการเงินประจ าวัน ประจ าเดือน/ประจ าปี 
รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี  

9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 

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

 คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน  
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
- มนุษย์สัมพันธ์ 
- ทัศนคติ แรงจูงใจ 
- ประสบการณ์ 

สอบสัมภาษณ์ 
ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
โนนดินแดง 

 


