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                                  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรก 
                เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2561 

********************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรก  อ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์รับ

สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2561  จ านวน  4  อัตรา 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 ข้อ 
4,๑๘,และ ข้อ ๑๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

 

๑.  ประเภทและต ำแหน่งพนักงำนจ้ำง 
     ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)        จ านวน  ๑  อัตรา 
     ๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)                   จ านวน  1  อัตรา    
     1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน  1  อัตรา 
     1.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้        จ านวน  1  อัตรา 
 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรสรรหำ 
    ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ก าหนดให้ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่
มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ ต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
            (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                          (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
                          (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                          (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                          (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

          (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
          (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น 
          (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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        (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

       (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 

 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
       (1) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ 

คุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทาง

วิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ 
เดียวกันทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่งนี้ 

2. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกัน 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน
และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานและ 

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา 
ออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 
 

      (2)  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่งผูดู้แลเด็ก  (ผู้มีทักษะ)  
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ช่วยดูแลเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาการโดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สอดคล้องกับเด็กและสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่น 
รวมไปถึงการบูรณาการด้านวิชาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ โดยยึดแนวคิดที่จะให้เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง  มีความเสียสละ ปฏิบัติงานด้วยความรักความอ่อนโยนดูแลความเรียบร้อย
และความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 , ม.3 หรือเทียบเท่า ปวช. และมีความรู้ความสามารถในการ 

ปฏิบัติหน้าที่  

2. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกัน 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน
และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 
 

(3) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติ งานทางการเงินและบัญชี  ซึ่ งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี 
ท ารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจ าปี 
ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
   1.1 จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งานเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่ก าหนด  
   1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ ประจ าปีของ

หน่วยงาน และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน  
   1.3 ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงิน

เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน  
   1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบส าคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงการด าเนินการต่างๆ ทาง
การเงินและบัญชี  

   1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน  
   1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความ

ถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่ก าหนดไว้  
   1.7 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

การเงินและบัญชี เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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2. ด้ำนกำรบริกำร  
   2.1  ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่ผู้มาติดต่อ หน่วยงานราชการ เอกชน และ

ประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้รับบริการ 
   2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ

ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่ เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานของหน่วยงาน  
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
 

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  พณิชยการ 
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
 
 

(4) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

และรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยตรวจรับและพิจารณา
แบบแสดงรายการ ค าร้อง หรือค าขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม รับช าระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และ
ลงบัญชี จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และและรายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี 
ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนๆ ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษ ีการด าเนินคดีผู้ค้างช าระภาษี ออกหมายเรียกและ
หนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษ ีการเก็บรักษา และน าส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และท่ีได้รับมอบหมาย 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การ

ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
    1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษบี ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม  ค่าเช่า 
ค่าบริการ และรายได้อ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเกบ็รายได้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด  
    1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษ ีที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บได้
อย่างครบถ้วน  
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    1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง  
    1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน เพ่ือเป็น
ข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา  
    1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
   1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆ จัดเก็บ
รักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลในการด าเนินงาน  
   1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุมหรือ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง  
   1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ การท างานของ
หน่วยงาน  

2. ด้ำนกำรบริกำร  
2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน และ 

ประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ  
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ 

ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานของหน่วยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน 
เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้  
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณชิยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับ/ยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่าง วันที่  10-19 กันยายน ๒๕61          
เวลา ๐8.30. – ๑๖.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรก อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   
 

๔. คำ่ธรรมเนียมกำรสมัครเข้ำรับกำรสรรหำ 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครรับการสรรหาและเลือกสรร ต าแหน่งละ 100 บาท 

ค่าธรรมเนียมสมัครฯ จะไม่จ่ายคืนให้  ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 
 

๕. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร  
๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไมส่วมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖   เดือน 
    นับถึงวันปิดรับสมัคร                                                                 จ านวน   ๓   รูป 

          ๒) บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา                                               จ านวน  ๑   ฉบับ 
๓) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา                                                            จ านวน  ๑   ฉบับ 
๔) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าเป็นไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม ข้อ ๒ (4) ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑   เดือน   

              นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย                                                             จ านวน  ๑   ฉบับ 
๕) วุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหา  
    พร้อมส าเนา  (ฉบับภาษาไทย)                                                      จ านวน   ๑  ฉบับ 
๖) หนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงานหรือนายจ้าง ( ถ้ามี )                จ านวน   ๑  ฉบับ 
๗) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๑) ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล 
    พร้อมส าเนา                                                                            จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

ส าเนาเอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมน าเอกสารและ
หลักฐานฉบับจริงน ามาในวันสมัครด้วย ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้จริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครครบถ้วน                                                           

กรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้หรือตามข้อความที่แจ้งใน 
ใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้องครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรกจะถอนชื่อ
จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 

 

๖. อัตรำค่ำตอบแทน ระยะเวลำกำรจ้ำง และสิทธิประโยชน์อื่น 
 

๖.๑ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) 
      ระยะเวลาการจ้างตามวงรอบแผนอัตราก าลังสามปี 2561-2563 โดยอาจจะมีการต่อ

ระยะเวลาจ้างได้อีก และได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท หรือตามบัญชีก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 

๖.๒ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
     ระยะเวลาการจ้างตามวงรอบแผนอัตราก าลังสามปี 2561-2563 โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลา

จ้างได้อีก  ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีก าหนดอัตราค่าตอบแทน 9,400.-บาท และให้ได้รับค่าครองชีพ
ชั่วคราวฯ เดือนละ 2,000.-บาท   (จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินค่าครองชีพชั่วคราว) 
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6.3 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี   
     ระยะเวลาการจ้างตามวงรอบแผนอัตราก าลังสามปี 2561-2563 โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลา

จ้างได้อีก ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีก าหนดอัตราค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้ 
      1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400 .- บาท 
      2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  10,840.- บาท 
      3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท 

และให้ ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวฯ เดือนละ 2,000.- บาท (จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินค่าครองชีพชั่วคราว) 
 

          6.4 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
     ระยะเวลาการจ้างตามวงรอบแผนอัตราก าลังสามปี  2561-2563 โดยอาจจะมีการต่อ

ระยะเวลาจ้างได้อีก ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามบญัชีก าหนดอัตราค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้ 
     1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400 .- บาท 
     2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  10,840.- บาท 
     3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท 

และให้ ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวฯ เดือนละ 2,000.- บาท (จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินค่าครองชีพชั่วคราว) 
 

๗. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและกำรเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  และ        

วัน เวลา สถานที่ การสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่ 20 กันยายน ๒๕61 จะปิดประกาศให้ทราบ           
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรก อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางเวปไซต์       
www. songprak.go.th 
 

๘. หลักเกณฑ์กำรสรรหำและเลือกสรร 
 

8.1 ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) 
      (ก) ทดสอบวิชาภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (10๐ คะแนน )      
       (ข) ทดสอบวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง   (100  คะแนน)  ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่

จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รายละเอียดเพ่ิมเติมตามผนวก ก. 
       (ค) ทดสอบภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (10๐ คะแนน) ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว  ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฎ
ทางอ่ืนของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทั้งนี้อาจใจใช้วิธีอ่ืนอื่นใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ 

  

8.2 ต ำแหน่ง  ผูดู้แลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
       (ก) ทดสอบวิชาภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (10๐ คะแนน )      
       (ข) ทดสอบวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง   (100  คะแนน)  ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่

จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รายละเอียดเพ่ิมเติมตามผนวก ก. 
       (ค) ทดสอบภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (10๐ คะแนน) ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว  ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฎ
ทางอ่ืนของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทั้งนี้อาจใจใช้วิธีอ่ืนอื่นใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ 



8 

 

 
 8.3  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 
      (ก) ทดสอบวิชาภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (10๐ คะแนน )      
       (ข) ทดสอบวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง   (100  คะแนน)  ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่

จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รายละเอียดเพ่ิมเติมตามผนวก ก. 
       (ค) ทดสอบภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (10๐ คะแนน) ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว  ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฎ
ทางอ่ืนของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทั้งนี้อาจใจใช้วิธีอ่ืนอื่นใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ 
 

8.4  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
       (ก) ทดสอบวิชาภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (10๐ คะแนน )      
       (ข) ทดสอบวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง   (100  คะแนน)  ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่

จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รายละเอียดเพ่ิมเติมตามผนวก ก. 
       (ค) ทดสอบภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (10๐ คะแนน) ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว  ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฎ
ทางอ่ืนของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทั้งนี้อาจใจใช้วิธีอ่ืนอื่นใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ 
 
 

๙. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละ

ภาค โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา
ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกได้คะแนนความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 
 

๑0. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 
บัญชีรายชื่อมีอายุ ๑ ปี  นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็น

พนักงานจ้างเว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรกจะมีการสอบคัดเลือกเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่ง
เดียวกันอีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าการประกาศบัญชีรายชื่อเดิมเป็นอันยกเลิก 
 
 

๑๑. กำรสั่งจ้ำงและแต่งตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรก  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามล าดับที่ ที่ได้

ประกาศข้ึนบัญชีไว้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ก่อน หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  หรือคุณสมบัติไม่ตรง
ตามท่ีก าหนด องค์การบริหารสว่นต าบลสองแพรกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ 
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๑๒. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรกก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการจ้าง

เป็นพนักงานจ้างปีละ ๒  ครั้ง ตามปีงบประมาณคือ 
ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม- ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป 
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน- ๓๐ กันยายน 
โดยใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในการประกอบการพิจารณาเลื่อน

ค่าตอบแทน  การเลิกจ้าง  หรือการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง 
 

หมำยเหตุ   ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง      
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ วันที่  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61  
 

 
 

                                                                (นายส าเริง   อุณห์ไวทยะ) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรก 
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                                                                                         ภำคผนวก ก. 
 

รำยละเอียดวิชำที่จะด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร ภำควิชำควำมรู้ทั่วไป (ภำค ก) 
ภำควิชำควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข)  และวิชำภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.) 

ประกอบประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองแพรก  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรร 
เป็นพนักงำนจ้ำง พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2561 

------------------------------------------- 
 

1. ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   (ผู้มีคุณวุฒิ)  
    

(๑) วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.  10๐ คะแนน ) 
      - ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  

                - พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  
        พ.ศ. 2560 

                - การสรุปความและการตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ 
          -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
                  พ.ศ. 2560 

      - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      - ความรู้ทั่วไปเรื่อข้อมูลชุมชน สภาพพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
      - นโยบายองค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรก 
      - การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ    
                                                                        

   (๒) วิชำควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร  ( ภำค ข. 100 คะแนน )  
      - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560    
      - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
      - นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว 
      - มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
      - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
      - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 

     (3) ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ( 100 คะแนน) 
- ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยประเมินผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรม
ที่ปรากฎทางอ่ืนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอ่ืนเป็นต้น หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได้เพ่ือความเหมาะสม 
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2. ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
(๑) ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  (ภำค ก. 10๐ คะแนน)  
 

     -ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
                -พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  

       พ.ศ. 2560 
                -การสรุปความและการตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ 
          -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
                  พ.ศ. 2560 

     -หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
     -ความรู้ทั่วไปเรื่อข้อมูลชุมชน สภาพพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
     -นโยบายองค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรก 
     -การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ    
 

 (๒) ทดสอบควำมรู้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข. 10๐ คะแนน)  
     -พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
     -หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560    
     -มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
     -นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว 

 

           (3) ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (100 คะแนน) 
      -ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยประเมินผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
พฤติกรรมที่ปรากฎทางอ่ืนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่และความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได้เพ่ือความเหมาะสม 

                                                                                                                                                                                                                                                         
3. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

(๑) วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก. 100 คะแนน ) 
      -ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  

                -พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  
       พ.ศ. 2560 

                -การสรุปความและการตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ 
          -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
                 พ.ศ. 2560 

      -หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      -ความรู้ทั่วไปเรื่อข้อมูลชุมชน สภาพพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
      -นโยบายองค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรก 
      -การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ    
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(๒) วิชำควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร  (ภำค ข. 100 คะแนน ) 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน 

และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               -หลักการบัญชีเบื้องต้น 
  (3) ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (100 คะแนน) 

    -ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยประเมินผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
พฤติกรรมที่ปรากฎทางอ่ืนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่และความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได้เพ่ือความเหมาะสม 
 
 

4. ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
(๑) วิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก. 100 คะแนน ) 
      -ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  

                -พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  
       พ.ศ. 2560 

                -การสรุปความและการตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ 
          -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
                 พ.ศ. 2560 

      -หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      -ความรู้ทั่วไปเรื่อข้อมูลชุมชน สภาพพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
      -นโยบายองค์การบริหารส่วนต าบลสองแพรก 
      -การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ    
 
(๒) วิชำควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร  (ภำค ข. 100 คะแนน ) 
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐  
     -พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
     -พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 
     -พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
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  (3) ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ( 100 คะแนน) 

     -ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยประเมินผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
พฤติกรรมที่ปรากฎทางอ่ืนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่และความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได้เพ่ือความเหมาะสม 
 

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


