
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าศิลา 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
........................................... 

 

 ด้วยเทศบาลต าบลท่าศิลา จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประจ าปงงบประมา   ๒๕๖4  จ านวน  1   ต าแหน่ง 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ของประกาศค ะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามประเภทและต าแหน่ง ดังนี้ 
 

   ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครและสอบคัดเลือก 
   ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (กองการศึกษา)  
จ านวน ๑ อัตรา 
                      

    ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
     ผู้สมัครสอบต้องมีคุ สมบัติทั่วไป และคุ สมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 
 

              ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
          ผู้สมัครสอบต้องมีคุ สมบัติทั่วไปและไม่มีลักษ ะต้องห้ามตามเบื้องต้น ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปง และไม่เกิน ๖๐ ปง 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่ เป็นลักษ ะต้องห้ ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานเทศบาล 
     (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ค ะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น 
     (๗) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๘) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
    (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
         ผู้สมัครสอบต าแหน่งจะต้องเป็นผู้มีคุ สมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 

         ๒.๒.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กองการศึกษา) 
   (๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี พา ิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป 
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
ไว้ว่าใช้เป็นคุ สมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 

/(2) ได้รับ... 
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   (๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุ วุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน         
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พา ิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และ
การจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก าหนดไว้ว่าใช้เป็นคุ สมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
   (๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุ วุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พา ิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทาง
บริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิจ) หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดไว้ว่าใช้เป็นคุ สมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
  

๑. การขอรับใบสมัคร  การสมัครและสถานที่สมัคร 
๓.๑ การให้ขอรับใบสมัคร   
ให้ขอรับใบสมัคร  ได้ตั้งแต่วันที่  ๑4 – ๒6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ในวันและ 

เวลาราชการ 
   3.2 การสมัครสอบและสถานที่รับสมัคร 
   รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑4 – ๒6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ในวันและเวลาราชการ  
โดยสมัครโดยตรงที่ งานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าศิลา 
 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่ 
เกิน  ๑  ปง  จ านวน  ๓  รูป  และให้ผู้สมัครเขียน  ชื่อ - นามสกุล  ต าแหน่งที่สอบหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 

  ๔.๒ ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน  บัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ชุด 
  ๔.๓ ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ.  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  

ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๔ ส าเนาภาพถ่ายใบประกาศนียบัตร  หรือทะเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่าง
หนึ่ง (ฉบับภาษาไทย)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุ สมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ  
จ านวน  ๑  ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายในวันที่เปิดรับสมัครสอบ 
   ๔.๕ ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ–สกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๖ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  ๑๐๐  บาท 

 

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  วันสอบ  สถานที่สอบและประกาศผลสอบ 
  เทศบาลต าบลท่าศิลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๒6 ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐  น.  
และด าเนินการสอบในวันที่ ๒7  ตุลาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป     ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลท่าศิลา  ชั้น  ๒  พร้อมประกาศผลสอบในวันเดียวกัน 
 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
      6.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (กองการศึกษา) 

 5.๑.๑ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   ๕๐ คะแนน 
 5.๑.๒ สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ๕๐ คะแนน 
 5.๑.๓  สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษ ์) ๑๐๐ คะแนน 

/7. ความรับ... 
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7.  ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
       7.1 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (กองการศึกษา)  ซึ่งมีลักษ ะงานที่
ปฏิบัติค่อนข้างยากกับการเงิน การงบประมา และการบัญชีทั่วไปของส่วนงานราชการ เช่น การตรวจสอบ 
หลักฐานใบส าคัญคู่การจ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้ง
งบประมา รายรับ – รายจ่ายประจ าปง ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมา  พิจาร าจัดสรร งบประมา 
รายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

8. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      ๘.1 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (กองการศึกษา)  ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตาม
แนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับแนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

  ๙. ระยะการจ้าง 
      (พนักงานจ้างตามภารกิจ  มีระยะเวลาการจ้าง  ๔  ปง) 
 

  ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
๖๐ และเม่ือรวมคะแนนทุกภาคแล้วต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 

  ๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก 
   เทศบาลต าบลท่าศิลา  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงล าดับที่  จากผู้สอบ
คัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาคะแนนต่ าสุดตามล าดับ  กร ีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากว่าเป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
เท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
   เทศบาลต าบลท่าศิลา  จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน ๑ ปง นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือถ้า
มีการสอบคัดเลือกในลักษ ะและต าแหน่งเดียวกันนี้อีก บัญชีสอบคัดเลือกได้เป็นอันยกเลิก 
 

  ๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง 
   ผู้สอบคัดเลือกได้  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในแต่
ละต าแหน่ง  ตามต าแหน่งว่างของเทศบาลต าบลท่าศิลา 
   การให้ได้รับเงินค่าตอบแทนนั้น  เทศบาลต าบลท่าศิลาจะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สอบ
คัดเลือกได้  ในอัตราเงินค่าตอบแทน  ดังนี้ 
   -  ผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (กองการศึกษา)  
จะบรรจุและแต่งตั้งให้ได้รับ  อัตราค่าตอบแทนตามคุ วุฒิ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ  (ปวส.)  เดือนละ  
๑๑,๕๐๐  บาท 
 
 
 

           /จึงประกาศ... 
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ     วันที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 
 
     (ลงชื่อ)     

                (นายอาทิตย์    จักษุจินดา) 
                นายกเทศมนตรีต าบลท่าศิลา 

      
 
 
 
 
 
 


