
 
 
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

************************************************ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค์จะด าเนินการ
รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยอาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด  ๔  การสรรหาและเลือกสรร  
ข้อ ๑๘ , ๑๙ และ ๒๐ ลงวันท่ี  ๒๕  มถิุนายน  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

      ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครสอบ และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
  ต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบ  จ านวน  2  ต าแหน่ง  7  อัตรา  ประกอบด้วย 

      ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี  มีต าแหน่ง  ดังนี้ 
      ๑.๑.๑  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (ประเภทคุณวุฒิ)  จ านวน ๑  อัตรา 
     ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑.2 พนักงานจ้างทั่วไป ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี  มีต าแหน่ง  ดังนี้       
          ๑.2.1  ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป (ประเภทท่ัวไป)   จ านวน 6 อัตรา 
     ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,๐๐๐ บาท 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  และลักษณะต้องห้าม  ผู้สมัครต้องมี
คุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

       ๒.๑  มีสัญชาติไทย  
      ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  ๖๐  ปี   
                ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
      ๒.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   (๒)  วัณโรคในระยะอันตราย 
   (๓)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
      (๔)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (๕)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
       ๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง  
 
 



 
       ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
       ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
       ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ  
       ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
      ๒.๑๐  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      ส าหรับภิกษุ สามเณร นักพรต ชี ชีพราหมณ์ ทางราชการไม่รับสมัครสอบแข่งขันและไม่ให้เข้า
สอบแข่งขัน  ท้ังนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารท่ี  นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  
๒๕๐๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าส่ังมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๒๑  โดยอนุโลม 
      หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามประกาศฯ
มายื่นด้วย 

 ๓.  หน้าที่และความรับผิดชอบ, ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ 
      ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนั้น  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (เอกสารแนบท้ายผนวก  ก.) 

 ๔.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
      ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบ  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ต้ังแต่วันท่ี 9 – 17 
มกราคม  2562  เวลา  ๐๘.๓๐  น. - ๑๖.๓๐  น.  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า  (ในวันและเวลาราชการ)   

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร    
      ๕.๑  ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา    จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑  ฉบับ   
      ๕.๔  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน   
จ านวน  ๓  แผ่น  (เขียนช่ือ – สกุล  ข้างหลังรูปภาพทุกแผ่น) 
      ๕.๕  ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศฯ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วัน
ตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๖  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  (สด.๑) , หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล ,ทะเบียนสมรส  
เป็นต้น  (ถ้ามี)  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ  
 เอกสารที่ใช้ส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
 ๖.  วิธีการและเง่ือนไขการสมัครสอบคัดเลือกฯ 
      ๖.๑  ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 



 
      ๖.๒  ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง  โดยใช้ปากกาสีน้ าเงิน  แล้วยื่นใบสมัคร 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามท่ีก าหนดในข้อ  ๕ 
      ๖.๓  ส าเนาเอกสารทุกชนิดท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัครใช้กระดาษขนาด  A๔  เท่านั้น  และต้องรับรอง
ความถูกต้องของส าเนาทุกฉบับ 
      ๖.๔  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป  และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตรงตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  นี้จริง  และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  หากภายหลังปรากฏว่า 
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  จะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกฯ  และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  ท้ังส้ิน 
      ๖.๕  ผู้สมัครสามารถยื่นในสมัครได้เพียง  ๑  ต าแหน่ง  เท่านั้น 

 ๗.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ 
      ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ในอัตรา  ๕๐  บาท  (ห้าสิบบาทถ้วน) 

 ๘.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ  ในวันท่ี 21
มกราคม  2562  โดยปิดประกาศ  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  หรือ
สอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๒-๑๔๖-๕๗๗   (ในวัน  เวลา  ราชการ) 

 ๙.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  - สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข) เวลา 09.00 น. – เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี 
  - สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค) เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
  - ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกราย รายงานตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกต้ังแต่เวลา 08.30 – 09.00 
น. ถ้าไม่มาตามก าหนดเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
  - สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค) เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
  - ให้ผู้สมัครทุกราย รายงานตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกต้ังแต่เวลา 13.00 – 13.30 น. ถ้าไม่มา
ตามก าหนดเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

 ๑๐.  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และเลือกสรร 
       พนักงานจ้างตามภารกิจ แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 200 คะแนน ได้แก่  
       ก.  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน   
        ข.   ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน   
       ค.  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  สอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 
                   ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในต าแหน่งท่ีด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณาจากความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ประสบการณ์ ความต้ังใจในการท างาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ 
 



 
        พนักงานจ้างทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในต าแหน่งท่ีด าเนินการสรรหา และเลือกสรรพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ประสบการณ์ ความต้ังใจในการท างาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ 

 ๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

        ผู้ท่ีผ่านการสอบนั้น  จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก) ภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ  ๖๐  โดยจะพิจารณาผู้ท่ีสอบได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  
มากกว่าอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  เท่ากัน ให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

พนักงานจ้างทั่วไป 
ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้ขึ้นบัญชี

เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ๑๒.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 25 มกราคม 
2562  โดยปิดประกาศ ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  หรือสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๒-
๑๔๖-๕๗๗  (ในวัน  เวลา  ราชการ) 

 ๑๓.  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        ๑๓.๑  จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก) ภาคความรู้ความสามารถ
ท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
        ๑๓.๒  การขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  จะเรียงล าดับจากผู้ท่ีสอบได้คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามล าดับ  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
        ๑๓.๓  บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  ก าหนดให้มีอายุไม่เกิน  ๑  ปี  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก
อย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
        ๑๓.๔  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามท่ีก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อาจถอนรายช่ือผู้นั้นออกจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ 

 ๑๔.  เง่ือนไขการจ้าง 
        ๑๔.๑  ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ังตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
        ๑๔.๒  กรณีผู้สอบคัดเลือกได้และถึงล าดับท่ีท่ีจะได้รับการจ้างและแต่งต้ัง  มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าท่ี
ก าหนดไว้ตามประกาศฯ  นี้  จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ  เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
        ๑๔.๓  ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกฯ  และได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า  จะต้องมีบุคคลท่ีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ต าแหน่งระดับ  ๓  ขึ้นไป  เป็นผู้ค้ าประกัน   
        ๑๔.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  จะเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาท าสัญญาจ้างตามอัตรา
ว่างท่ีได้ประกาศสอบ หากมีผู้ขึ้นบัญชีมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือ 
 



 
คล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้วเห็นว่าใช้บุคคลท่ีมีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ท้ังนี้ตาม มติ 
ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ครั้งท่ี 7/2554 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน  2554 
        ๑๔.๕  ในวันท าสัญญาจ้าง  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗              
        ๑๔.๖  หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  อาจตรวจสอบ
พบในภายหลัง  ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการคัดเลือก  พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับแต่วันท่ีตนได้รับ
การจัดจ้างและไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีถูกเพิกถอนได้ 
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ  
จังหวัดอุดรธานี  โทร.  ๐๔๒-๑๔๖-๕๗๗  (ในวันและเวลาราชการ) 
 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   2  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
     

          (นางทวินตรา     ทรงคาศรี) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า   
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ลงวันที่   2  มกราคม 2562 

 
********************************** 

 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จะด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างโดย
วิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ตามความเหมาะสมของต าแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  (ประเภทคุณวุฒิ) จ านวน ๑  อัตรา  

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานวิชาการเงิน การคลัง พัสดุการบริหารการเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารหนี้และ
การงบประมาณ ท่ีไม่ยากภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 วิเคราะห์ตรวจสอบในการเบิกจ่ายฎีกาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและอื่นๆ 

ของส่วนราชการ เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
1.2 จัดท ารายงานการเงิน การคลัง เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในการวิเคราะห์และ

ตัดสินใจ 
1.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเงิน การคลัง แก่ส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจท่ี

ถูกต้อง 
1.4 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักในด้านการเงิน การคลัง 
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และ

การงบประมาณ เพื่อจัดท ารายงานการเงินหรือการคลังเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อน า ไปใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.6 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาหลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติทางการ
เงินการคลังท่ีเกี่ยวข้อง 

1.7 ร่วมศึกษาและวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.8 รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และควบคุมการรับการจ่าย เงินตามแผนงานหรือโครงการ 
การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหล่ือมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ รวมถึง
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมีประสิทธิผล
สูงสุด 

1.9 ร่วมประสานงานและตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทางด้านการเงินหรือด้านการคลัง เช่น การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงิน การก าหนดหรือ 

 
 



 
 

ขยายวงเงินคงคลัง การก าหนดเงื่อนไขและอัตราจ้างของลูกจ้างประจ าเป็นต้น เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและ
บุคลากรท่ีสนใจเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

1.10 วิเคราะห์ปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาวาง
หลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

1.11 วิเคราะห์รายได้ รายจ่ายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความต้องการประมาณการรายรับ-
รายจ่ายเพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนาและขออนุมัติยอดเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.12 ก ากับดูแลและรายงานการเงิน การคลัง เพื่อจัดท าเป็นข้อมูลสถิติในการตรวจสอบ
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
2.2 วางแผนการ ควบคุมและตรวจสอบท างานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุจัดเก็บรายได้ 

งบประมาณเพื่อให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและร่วมด าเนินการจัดท าข้อมูลการเงิน การคลัง การพัสดุ 
จัดเก็บรายได้ และงบประมาณเพื่อพัฒนารายได้ของ อปท. 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.3 ให้ค าปรึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านต่างๆ เช่นด้าน

การเงิน การคลัง และการบัญชีเพื่อให้มีการด าเนินการท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
4. ด้านการบริการ 

4.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาในเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การ
บริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ 

4.2 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ เพื่อการประมวล 
วิเคราะห์ และการน าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับงานการเงิน 
การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.3 ความรู้ เ รื่ อ งปรั ชญาเศรษฐกิจพอ เพีย งตามแนวพระราชด า ริ ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1 
 
 



 
 
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 
1.7 ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ ระดับ 2 
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(GFMIS) ระดับ 1 
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี ระดับ 2 
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 2 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1 
2.5 ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1 
3.2.2 การบริหารความเส่ียง ระดับ 1 
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1 
3.2.4 การส่ังสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 

ระยะเวลาการจ้าง    ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี 

   อัตราค่าตอบแทน : 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า   
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ลงวันที่   2  มกราคม 2562 

 
********************************** 

 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ประเภททั่วไป) จ านวน 6 อัตรา 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
     มีความรู้ความสามารถและทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานลักษณะงานดูแลส านักงาน จบ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป   และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   งานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป เช่น ปรับภูมิทัศน์ บ ารุงรักษาต้นไม้  กวาดถนน ตัดหญ้า ดูแลท า
ความสะอาดอาคาร ท าอาหาร ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

  ระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.- บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชี 1,000.- 
บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ลงวันที่   2  มกราคม 2562 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
 (๑)  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
      (๒)  ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
      (๓)  ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
      (๔)  ความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล  ตามหลักวิชาการ 
      (๕)  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความส้ัน ๆ  หรือบทความและ
ให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยคหรือข้อความส้ัน ๆ  หรือให้ทดสอบโดยการ
อย่างอื่นท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
 (๖)  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย  นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และนโยบาย
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
      (๗)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕6๐  
 (๘)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
๒๕๔๒  
 (๙)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๑๐) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘  
 (๑๑)  ทดสอบความรู้รอบตัวหรืออื่น ๆ  ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 
๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน 
 ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงาน และงานอื่นท่ี เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี  

๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ดังนี้  
– พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข เพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุถาครัฐ พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง

ปัจจุบัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ 
 



 

๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมท่ีปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี ความสามารถประสบการณ์ ท่วงที วาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ  
 
 พนักงานจ้างทั่วไป 
  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) จะ
ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในต าแหน่งท่ีด าเนินการสรรหา และเลือกสรรพิจารณาจากความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ประสบการณ์ ความต้ังใจในการท างาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ 
 
  

************************************ 
 
 
 
 


