ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
.........................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีความประสงค์ดําเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจําปี ๒๕61
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรรจึงรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหน่งที่รบั สมัครสอบ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จํานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัตผิ ู้สมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้ที่จะเข้ารับการสมัครเป็นพนักงานจ้างตําแหน่งดังกล่าว
ข้างต้นจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มรี ่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามดังต่อไปนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สงั คม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทําผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

-๒หมายเหตุ ผู้ ที่ผ่า นการสรรหาและเลือ กสรรในวั นที่ ทํา สั ญ ญาจ้ าง จะต้ อ งไม่เ ป็น ผู้ดํ ารง
ตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งและอัตราเงินเดือน
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(๑) ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้ง
งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณ
รายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการ
ทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
(๓) อัตราค่าตอบแทน
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

-3(๔) เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรฯ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ จริง
และจะต้องกรอกรายละเอี ยดต่าง ๆ ในใบสมั ครด้วยตนเอง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถู กต้อง
ครบถ้วน หากภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามประกาศรับสมัครฯ
อบต. จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบตั้งแต่ต้น และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
ทั้งสิ้น
๓. วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่ งขัน ขอรับใบสมัครได้ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
บ่ อ หิ น หรื อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เ บอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐-๗๕29-1012 ในวั น และเวลาราชการ
(๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.)
ให้ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)
๔. เอกสารและหลักฐาน ทีต่ อ้ งยื่นในวันสมัคร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จํานวน 1 รูป
ติดรูปถ่ายในบัตรประจําตัวสอบ
จํานวน 2 รูป
(2) ใบประกาศนี ย บั ต ร หรื อ ระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา หรื อ ที่ แ สดงว่ า เป็ น ผู้ มี วุ ฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือก ทั้งนี้จะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือ
ใบระเบียนผลการศึกษาจากผู้มีอาํ นาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
จํานวน 1 ฉบับ
(6) สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร (สด.43) หรือใบสําคัญเข้าบัญชี
ทหารกองเกิน (สด.9) (ถ้ามี)
จํานวน 1 ฉบับ
(7) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชือ่ ตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันยื่นใบสมัคร ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และหลักฐานการสมัคร
ที่เป็นสําเนาให้รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม ตําแหน่งละ ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่าย
คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ )

-4๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานทีส่ อบ
6.1 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันใน
วั น ที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ ทํ า การองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ่ อ หิ น หรื อ ทางเว็ ป ไซด์
www.borhin.org
6.2 กํ า หนดการสอบข้ อ เขี ย นในวั น ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ ทํ า การ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน หรือทางเว็ปไซด์ www.borhin.org
6.3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน หรือทางเว็ปไซด์ www.borhin.org
6.4 กําหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
6.5 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน หรือทางเว็ปไซด์ www.borhin.org
๗. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้
๘. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสิ นว่ าผู้ใ ดเป็ นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถื อเกณฑ์ ว่าต้องเป็ นผู้ สอบได้คะแนนไม่ ต่ํากว่า
ร้อยละ 50 โดยผู้สอบแข่งขันต้องสอบผ่านข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์
๙. การขึน้ บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
(๑) การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จะเรียงลําดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า
(๒) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก
(๓) ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นี้ไว้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
- ผู้นั้นขอสละสิทธิในตําแหน่งที่สอบได้
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ่อหินกําหนด เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไปไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
- ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาการจ้างตามสัญญา
จ้างในตําแหน่งที่สอบได้

-5๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ส อบแข่งขันได้จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามลําดับที่ในโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตรัง โดยจะทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ดําเนินการสอบแข่งขันโดยยึดหลักความ รู้ความสามารถ
ความเสมอภาคและความเป็นธรรม จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน

ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ต้องได้รบั การประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
วัน เวลาสอบ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

วิชาที่สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 3๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการ
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้น ๆ
หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจําคําหรือกลุ่มคํา ประโยค
หรือข้อความสั้นๆ
- ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวน
หรือปริมาณ
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 7๐ คะแนน)
โดยวิธสี อบข้อเขียน
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตําแหน่งที่สมัครสอบ

-2วัน เวลาสอบ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบสัมภาษณ์ เต็ม 100 คะแนน
3.ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
- พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น เช่น
ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น

