
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 22 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  
29 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 หมวด 4 การสรรหาและเลือกสรรข้อ 18 ข้อ 19 และ 
ข้อ 20 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดังนี้ 
 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง/ชื่อตำแหน่งและรายละเอียด 

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี         จำนวน  ๑ อัตรา 

    รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้(ผนวก ก) 

 ๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 

  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
 (๓) เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ใจ 
                        (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง   

(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดสำหรับพนักงานส่วนตำบล  
ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                       (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

                        (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                                                                                                                    /(9) ไม่เป็น... 
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(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นผู้ล้มละลาย 
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิด

ทางอาญา  เว้นแตเ่ป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

                       หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดง
ว่าไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศ (ผนวก ก) 

 ๓. การรับสมัคร  

๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้สนใจสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยกำหนดรับสมัครวันที่  16 – 24 มีนาคม  2563  ในวันและเวลา
ราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.) ณ ที่ทำการองคก์ารบริหารส่วนตำบลหาดขาม หมู่ 10 ตำบลหาดขาม 
อำเภอกุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 

 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับ

สมัคร พร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
ตนเองหากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่ถูกต้อง จะเลิกจ้างและดำเนินคดีตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกนั ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่
เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1 รูป ติดรูป 
ที่บัตรประจำตัวสอบ 2 รูป  

(2) ใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcrip) (ภาษาไทย) และปริญญาบัตรที่ 
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครก่อนวันปิดสมัคร      จำนวน 1 ฉบับ       
                                                                                                                    /(3) สำเนา.. 
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  (3) สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน ๑ ฉบับ 
  (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน ๑ ฉบับ 
  (๕) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๓๐  วัน      จำนวน  ๑  ฉบับ 
  (6) สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (ถ้ามี)     จำนวน  1  ฉบับ 
  (7) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)    จำนวน  1 ฉบับ 
  (8) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล หนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการเดิม หรือจากหน่วยงานเอกชน (ถ้ามี) 

  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
- ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 100บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) (ค่าสมัครจะ 

ไม่มีการคนืในทุกกรณี) 
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอัน
เป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวหากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น 

         ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและประกาศ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรสอบคัดเลือกในวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม และทาง www.hadkham.go.th การตรวจสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/ประกาศกำหนด วัน เวลา ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง หรือ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่งานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โทรศัพท์ 032-822269 
และจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  30  มีนาคม  2563  เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
องคก์ารบริหารส่วนตำบลหาดขาม  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

          ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น

พนักงานจ้าง โดย ยึดหลักสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย 
 1)  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 2)  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 3)  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 รายละเอียดตามเอกสาร ผนวก ข. 

๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ตำ่กว่าร้อยละ 

60 โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 
                                                              

        /๗. การประกาศ… 

http://www.hadkham.go.th/
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๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรร 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ
ที่ ได้   ใน วันพุ ธที่   1   เมษายน   2563   ณ   ที่ ท ำการองค์ การบริห ารส่ วนตำบลหาดขาม  หรือ 
www.hadkham.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลิกสรรครบกำหนด 1 ปี 
นับแต่วันที่ประกาศขึน้บัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

  

๘. การบรรจุและแต่งตั้ง 
 ผู้ได้รับการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  อำเภอกุยบุรี        

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนด 
    
    

  ประกาศ  ณ  วันที่   5   มีนาคม   พ.ศ. 2563 
 
                                                                       
        
           (นายบุญรอด   เขยีวเพชร) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hadkham.go.th/


 

(ผนวก ก) 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 
 

1.ประเภทของพนักงานจ้าง  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

2.ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับงานดา้นประชาสัมพันธ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
    1.1 จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน้ เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง  

ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กำหนด 
    1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของ 

หน่วยงาน  และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน 
    1.3 ดำเนินการรับ - จ่าย เงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการรับ - จ่ายเงิน 

เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน 
    1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ในสำคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ ที่ 

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิง การดำเนินการต่าง ๆ ทาง
การเงินและบัญชี 

    1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการ 
ปฏิบัติงาน 

    1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความ 
ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กำหนดไว้ 

    1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
การเงินและบัญชี เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 
    2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  

หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ 
    2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ 

ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทำงานของหน่วยงาน 

 
 
 

 
/คุณสมบตัิ... 
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คุณสมบตัิเฉพาะสาหรับตำแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
        1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมา
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
        ๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ  และการจัดการทั่วไป ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
        ๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ต่ำกว่านี้  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  พณิชยการ 
เลขานุการ    การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษา
วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

อัตราค่าตอบแทน 
 สำหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.  ค่าตอบแทน  9,400.-บาท 
 สำหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวท./ป.กศ.สูง  ค่าตอบแทน 10,800.-บาท 
 สำหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.  ค่าตอบแทน  11,500.-บาท 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
การทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี  ประเมิณผลการปฏิบัติงานทุกปี  โดยหากผ่านการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑก์็อาจมีการต่อสัญญาได้อีก 
. 

อัตราว่าง  
          จำนวน 1 อัตรา 
 

สิทธิประโยชน์ 
 ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 
 
 



 

(ผนวก ข) 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกดั กองคลัง  

แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ภาค ดังนี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 
1.  ความรู้ (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานใน 
หน้าที่ของตำแหน่งที่จะจ้าง) 

1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
1.2 ความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 
2.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 

1. ประวัติส่วนตัว (10 คะแนน) 
2. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา (10 คะแนน) 
3. มนุษยสัมพันธ์ (10 คะแนน) 

    4.  ทัศนคติ  แรงจูงใจ (10 คะแนน) 
    5.  ปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) 
 
 

 
50  คะแนน 

 
 
 
 
 

50  คะแนน 

 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 

รวม 100  คะแนน 


