
 
 
 
 
ท่ี ชร 77501/ว 448      องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  
                                                                                        อําเภอแมสาย  ชร  57220 
 
          7   กรกฎาคม 2565 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ 

เรียน  นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง 

สิ่งท่ีสงมาดวย ประกาศ อบต.บานดาย ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565                            จํานวน  ๑   ชุด 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานดาย มีความประสงคจะเปดรับสมัครพนักงานจางตามภารกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 จํานวน 2 ตําแหนง ๆ ละ 1 อัตรา ระหวางวันท่ี 18 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ณ องคการบริหารสวนตําบลบานดาย ดังนี้ 

1. สังกัดกองคลัง ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน  1  อัตรา 
2. สังกัดกองคลัง ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   จํานวน  1  อัตรา 

   องคการบริหารสวนตําบลบานดาย จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับสมัคร             
พนักงานจ างตามภารกิจ  ประจํ าป งบประมาณ  พ.ศ .  ๒๕65  เ พ่ือ ใหผู ท่ี สนใจทราบโดย ท่ัว กัน                
สามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานดาย ในวันและ
เวลาราชการ หรือติดตอสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๕๓๗๘ ๕๐๐๙ ตอ 13 รายละเอียดปรากฏตาม           
สิ่งท่ีสงมาดวย   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ   
 
      ขอแสดงความนับถือ 

     
                                                 (นายศุพชีพ  ม่ังค่ัง) 
                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาย  
 
 
 
 
 
 
 
งานการเจาหนาท่ี 
สํานักปลัด อบต. 
โทรศัพท 0 5378 5009 ตอ 13 
โทรสาร  0 5378 5009 ตอ 18 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล บริการเพือ่ประชาชน” 
 
 



 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
................................................ 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ประสงครับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปน
พนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 - 2566 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกาศ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 12 
พฤษภาคม 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
และการเลือกสรรเพื่อเปนพนักงานจางทั่วไป  ดังนี้ 

1.  ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง 

ปฏิบัติงานในกองคลงั จํานวน 2 อัตรา 
พนักงานจางตามภารกิจ   

- ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญช ี         จาํนวน 1 อัตรา 
- ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานจดัเก็บรายได           จํานวน 1 อัตรา 

2. รายละเอียดตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย (ภาคผนวก ก.) 

3.  คุณสมบัติทั่วไป   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป  ดงันี้    
 3.1  มีสัญชาตไิทย 
 3.2  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ   และไมเกิน  60  ป  (นับถึงวนัเปดรับสมัครสอบ) 
 3.3  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 3.4  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน                
ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคดังตอไปนี้ 
  (ก)  โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีน่ารังเกียจแกสังคม 
  (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค)  โรคเทาชางในระยะทีป่รากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
  (ง)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
  (จ)  โรคพิษสุราเร้ือรัง 
 3.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
 3.6  ไมเปนผูดาํรงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน   คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 3.7  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  3.8  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ     
 3.9  ไมเปนบุคคลลมละลาย  
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 หมายเหตุ  ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนง               
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน  ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

4.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ
สมัครและตําแหนง (รายละเอียดภาคผนวก ก)   

5.  ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
 5.1  ระยะเวลาการรับสมัคร ระหวางวันที่ 18-26 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ 
 5.2  สถานที่รับสมัคร สมัครไดที่งานการเจาหนาที่ สํานักปลัด อบต. องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 
เลขที่ 178 หมูที่ 1 ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย 57220  โทรศัพท  0 5378 5009 
ตอ 13      

6.  เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร 
 ผูสมัครสอบตองกรอกใบสมัครสอบตนเองพรอมยื่นหลักฐาน ดังตอไปนี ้
 6.1  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายคร้ังเดียวกัน ไมเกิน  6 เดือน  
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน  3  รูป และสมัครลงนามรับรองหลังรูป 
 6.2 สําเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน   1   ฉบบั 

 6.3 สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   จํานวน   1   ฉบับ 
 6.4  ใบรับรองแพทย ที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่  3  (พ.ศ.2535)  หรือตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย 
จํานวน 1 ฉบับ 

6.5  สําเนาวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอยางใดอยางหนึ่ง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
จํานวน  1  ฉบับ   

6.6 สําเนาใบสําคัญทางทหาร (ส.ด.8) หรือหลักฐานแสดงวาไดผานการตรวจเลือกทหารมาแลว (สด.43) 
หรือหลักฐานแสดงวาเปนทหารกองหนุน 
 6.7  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี) 
 ทั้งนี้ สําเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ใหใชกระดาษ A4 เทานั้น และใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนา
ถูกตองและลงชื่อกํากับ ยกเวนใบรับรองแพทยใชฉบับจริง 

7.  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ 100.- บาท และเม่ือผูสมัครเสียคาธรรมเนียมในการ
สมัครแลว จะไมจายคืนใหทุกกรณี 

 

/8.เงื่อนไข... 
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8.  เงื่อนไขในการสมัคร 

 ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ 
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวย
เหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและ
การเลือกสรรคร้ังนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน จะไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งหรือเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น 

***ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทาน้ัน** 

9.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 จะดําเนนิการเลือกสรรโดยวิธีสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ตามหลักสูตร ดังนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายประกาศ ภาคผนวก ข.) 
 9.1 ภาคความรูความสามารถทัว่ไป        คะแนนเต็ม   50 คะแนน 
           9.2 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง   คะแนนเต็ม    ๕๐     คะแนน 
 9.3 ภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง        คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

10. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร 

 10.1  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

และทางเว็บไซต http://www.bandai.go.th 

 10.2  ดําเนินการสรรหาและเลอืกสรร (สอบคัดเลือก)   ดังนี้ 

       วันและเวลาสอบ  และสถานที่สอบคัดเลือก 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย จะดาํเนินการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง (ภาค ค.) ณ หองประชุม
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย ในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
                      ภาคเชา    เวลา 09.30  -  10.30 น. สอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
     เวลา 10.30  -  11.30 น. สอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนง (ภาค ข) 
    ภาคบาย  เวลา 13.30  -  16.00 น. สอบภาคความรูความเหมาะสมเก่ียวกับตําแหนง (ภาค ค.) 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 

  องคการบริหารสวนตําบลบานดาย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ในวัน

พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 การปดประกาศตาม ขอ 10.1 และ ขอ 10.2 จะปดประกาศ ณ ที่ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และที่เว็บไซต ของ อบต.บานดาย http://www.bandai.go.th  

/11. เกณฑการตัดสิน... 
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11.  เกณฑการตัดสินและการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร  
 11.1  ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 
60 ในแตละภาค   

11.2  ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร โดยเรียงลําดับที่จากผูที่สอบไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ             
ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความเหมาะสมเก่ียวกับตําแหนง (ภาค ค) มากกวาเปนผู
อยูในลําดับที่สูงกวา ถาคะแนนภาคความรูความเหมาะสมเก่ียวกับตําแหนง (ภาค ค) เทากัน ใหผูผานการเลือกสรรได
คะแนนภาคความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาคะแนนภาคความเหมาะสม
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) เทากัน ใหผูที่ไดรับเลขบัตรประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และใหข้ึนบัญชี
รายชื่อผูผานการเลือกสรรไวไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ประกาศข้ึนบัญชี  

11.3  การข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรใหใชไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันประกาศรายชื่อผูผาน                    
การเลือกสรร และหากมีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันอีกและไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรใหมแลว  ใหบัญชี
ผูผานการเลือกสรรคร้ังกอนเปนอันยกเลิก และผูผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อมีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ผูนัน้ไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุแตงตั้งในตาํแหนงที่ผานการเลือกสรร 
  (๒)  ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรบการบรรจุแตงตั้งภายในเวลาที่องคการบริหารงานสวนตําบลบาน
ดายกําหนดไว  

12.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 12.1  ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการแตงตั้งและทําสัญญาจางตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานดายกําหนด 
 12.2  ระยะเวลาการจางไมเกิน 1 ป และตองสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2566 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

             (นายศุพชีพ มั่งค่ัง) 
             นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

 
 
 



ผนวก ก  
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

เรื่อง  การรับสมัครพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ลงวันท่ี 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

************************************************* 
 
ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจ     
 

ช่ือตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  (รหัสตําแหนง  01)  
 
สังกัด  กองคลัง 

ลักษณะงานและหนาท่ีความรบัผิดชอบของตําแหนง 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  
 
  1. ดานการปฏิบัติการ   
   1.1 จัดทําและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพ่ือใหงาน เปนไปอยาง
ถูกตอง ตามระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการและตามเปาหมายท่ีกําหนด   
   1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพ่ือใชประกอบในการทํางบประมาณ ประจําป
ของหนวยงาน และจัดทําแผนการเบิกจายเงิน เพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนการเบิก จายเงิน  
   1.3 ดําเนินการรับ-จายเงินตามหลักฐานการรับจายเงิน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการ                 
รับ-จายเงินเปนไปอยางสะดวก ถูกตองและครบถวน  
   1.4 รวบรวมและจัดเก็บขอมูล สถิติ เอกสาร ใบสําคัญ และรายงานทางการเงินและ บัญชีตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหงายและสะดวกในการคนหา และเปนหลักฐานสําคัญในการอางอิงการดําเนินการ ตางๆ ทางการเงิน               
และบัญชี  
   1.5 ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพ่ือใหเกิดความ ถูกตองใน  
การปฏิบัติงาน  
   1.6 รางหนังสือโตตอบตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือใหเกิดความ
ถูกตองและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบท่ีกําหนดไว  
   1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
งานการเงินและบัญชี เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 2. ดานการบริการ  
   2.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี แกเจาหนาท่ีระดับ รองลงมา 
หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญแกผูท่ีสนใจ   
   2.2 ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือ ขอความ
ชวยเหลือและความรวมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปน ประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงาน  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้        
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการท่ัวไป ตองมีการศึกษาวิชา
บัญชีมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได  
  2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี  
พาณิชยการ  เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป  จะตองมี
การศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 9 หนวยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
 3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ 
เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป จะตองมีการศึกษาวิชาบัญชี 
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

      1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย ความรูท่ีจําเปนในงานทางการเงินและบัญชี           
งานธุรการและงานสารบรรณ กฎหมายในงานทางการเงินและบัญชี งานบัญชีและระบบบัญชี การจัดซ้ือจัดจางและ
กฎระเบียบพัสดุ 
  2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย ทักษะการใชคอมพิวเตอร             
การประสานงาน การเขียนหนังสือราชการ การบริหารขอมูล 
  3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธิ์ การยึดม่ัน
ในความถูกตองและจริยธรรม ความเขาใจในองคกรและระบบงาน การบริการเปนเลิศ การทํางานเปนทีม 

อัตราคาตอบแทน    
 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราคาตอบแทน    9,400.-  บาท 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อัตราคาตอบแทน  10,840.-  บาท 
- ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อัตราคาตอบแทน  11,500.-  บาท 
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ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจ     
 

ช่ือตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  (รหัสตําแหนง  02)  
 
สังกัด  กองคลัง 
 

ลักษณะงานและหนาท่ีความรบัผิดชอบของตําแหนง 
  1) ชวยเหลือเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารการชําระภาษีเบื้องตนของผูชําระภาษีท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลบานดายจัดเก็บเอง รวมท้ังจัดทําทะเบียนผูชําระภาษีทุกประเภท 
  2) ชวยเหลือเจาหนาท่ีในการปรับปรุงตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับทะเบียนทรัพยสินของผูท่ีอยูในขาย
ตองชําระภาษีทุกประเภท 
  3) ชวยเหลือเจาหนาท่ีในการจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้และเรงรัดติดตามการชําระภาษี 
  4) ชวยเหลือเจาหนาท่ีในการจัดทําทะเบียนคุมผูชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุง
ทองท่ีตลอดจนใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 

5) ชวยเหลือเจาหนาท่ีในจัดทําหนังสือติดตามการชําระภาษีแตละประเภท 
  6) ชวยเหลือเจาหนาท่ีในการับยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือชําระภาษีทุกประเภท 
  7) ชวยเหลือเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารขอใบอนุญาตตาง ๆ รวมท้ังการขอจดทะเบียนพาณิชย 
  8) ชวยเหลือเจาหนาท่ีในการลงรายละเอียดการชําระภาษีในแบบ ผท. ภบท. และภรด. 
  9) งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญาหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี 
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร 
หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร หรือทางอ่ืน
ท่ี ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. มีความรูในการจัดรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบานดายอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 
๕. มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 

อัตราคาตอบแทน 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราคาตอบแทน    9,400.-  บาท 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อัตราคาตอบแทน  10,840.-  บาท 
- ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อัตราคาตอบแทน  11,500.-  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผนวก ข  
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

เรื่อง  การรับสมัครพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ลงวันท่ี 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

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

ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจ     
 

ช่ือตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (รหัสตําแหนง  01) 
สังกัด  กองคลัง 
1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ภาค ก. (50 คะแนน) 

ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) ดังนี้ 
     - ธรรมาภิบาลการบานเมืองท่ีดี (GOOD GOVERNANCE) 
                        - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
                        - ประเทศไทย 4.0 
                        - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542  
                          และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                        - ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
                        - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                        - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                        - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
                          และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                        - เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
                        - ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย คณิตศาสตร 
                        - ความรูเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ภาค ข. (50 คะแนน) 
                         - พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
                         - ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

                         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
                             และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
                         - การบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                         - พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
                         - พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ภาค ค. (100 คะแนน) 

      ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจาก
ประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน ความรูความเขาใจเก่ียวกับสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล ประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีผานมารวมท้ังความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี  ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพ 
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ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจ     
 

ช่ือตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  (รหัสตําแหนง  02) 
สังกัด  กองคลัง 
 
1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ภาค ก. (50 คะแนน) 

ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) ดังนี้ 
     - ธรรมาภิบาลการบานเมืองท่ีดี (GOOD GOVERNANCE) 
                        - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
                        - ประเทศไทย 4.0 
                        - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542  
                          และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                        - ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
                        - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                        - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                        - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
                          และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                        - เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
                        - ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย คณิตศาสตร 
                        - ความรูเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
2. ทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ภาค ข. (50 คะแนน) 
                         - พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
                         - พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                         - พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
                         - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

                         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
                             และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
 
ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน) 
  ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจาก
ประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน ความรูความเขาใจเก่ียวกับสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล ประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีผานมารวมท้ังความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี  ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพ 
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