
                                                

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

…………………………………………………….. 

  ดวยเทศบาลตําบลอาจสามารถจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงาน

จางตามภารกิจของเทศบาล   อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด  เรื่อง  

หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  หมวด  ๔  การสรรหาและการเลือกสรร    ลงวันท่ี ๓๐ 

สงิหาคม ๒๕๔๗   ขอ ๑๙  เทศบาลตําบลอาจสามารถ   จึงประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงาน

จางของเทศบาลตําบลอาจสามารถ  ดังตอไปนี้ 
 

๑. ความหมายของพนกังานจาง 

"พนักงานจาง"  หมายความวา   ลูกจางของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒    โดยเปนบุคคลซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไข  โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล   เพ่ือปฏิบัติงานใหกับเทศบาลนั้น     

  ๒. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

                     พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  ๓  ตําแหนง ดังนี้   

              ๑. ตําแหนงผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี  สังกัด  กองคลัง   เทศบาลตําบลอาจสามารถ 

                         ๒. ตําแหนงผูชวยนักวิชาการคลัง   สังกัด   กองคลัง   เทศบาลตําบลอาจสามารถ 

                         ๓. ตําแหนงผูชวยนักวิชาการพัสด ุ  สังกัด  กองคลัง   เทศบาลตําบลอาจสามารถ 
   

๓. คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการจาง 

ตองมีคุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป  

เก่ียวกับพนักงานจาง หมวด ๑ ขอ ๔  ดังนี้ 

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ป และไมเกิน  ๖๐  ป   

๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ  หรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหาม

เบื้องตน สําหรับพนักงานเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                     ๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค

การเมือง 

 

 

 

/๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนง... 



-๒- 

                     ๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 

                     ๗. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา  

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                     ๘. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษใหออก  ปลดออก หรอืไลออก จากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานของรัฐ 

                     ๙. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของ

รัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน   หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
 

๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

   ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ในวันรับสมัคร 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑-๓) 

 ๔.  การรับสมัคร 

๔.๑  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและ 

สมัครดวยตนเอง  ไดระหวางวันท่ี  ๒๑  -  ๓๐   มีนาคม  ๒๕๖๑ 

(เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.  ไดท่ีงานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล     

เทศบาลตําบลอาจสามารถ  หรือติดตอสอบถามรายละเอียด โทร .๐-๔๓๕๙-๙๐๗๑  ในวัน เวลาราชการ   

๔.๒  หลักฐานท่ีตองนํามายื่นพรอมกับใบสมัครคัดเลือก 

(๑) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด ๑   นิ้ว   

ถายครั้งเดียวไมเกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๓  รูป  (ใหเขียนชื่อ – สกุล) หลังรูปดวย 

(๒)   สําเนาวุฒิการศึกษา                      จํานวน ๑    ฉบบั 

   (๓)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๑   ฉบบั 

   (๔)   สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  ๑   ฉบบั 

(๕)  หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน  ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  -  ชื่อสกุล  ทะเบียน 

สมรส ฯ  พรอมสําเนา  จํานวน ๑ ฉบับ  (กรณีท่ีชื่อตัว  - ชื่อสกุลหลักฐานท่ีใชในการสมัครไมตรงกัน) 

(๖) ใบรับรองแพทย 

(๗)  สําเนาหลักฐานผานการเกณฑทหาร (ถามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

  ๕.  วิธีการสมัคร  

(๑) ผูสมัครขอรับใบสมัครดวยตนเอง  ไดท่ีสํานักงานเทศบาลตําบล 

อาจสามารถ  

 

 

/(๒) ผูสมัครกรอกใบสมัคร 

 

 



                                                      -๓- 

 

 (๒)  ผูสมัครกรอกใบสมัครใหเรียบรอยดวยลายมือชื่อตนเอง  โดยใชปากกา 

สีดําหรือสีน้ําเงินแลวยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการรับสมัครตามท่ีกําหนด 

 (๓)  เจาหนาท่ีรับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร  หากมีคุณสมบัติ 

ครบถวนถูกตองแลว  จะมอบบัตรประจําตัวใหแกผูสมัคร  ซ่ึงผูสมัครจะตองเก็บรักษาบัตรประจํา  

ตัวนี้ไวตลอดการสรรหาและเลือกสรร และตองนํามาแสดงทุกครั้งท่ีเขารับการคัดเลือก  หรือเม่ือมาติดตอ

เก่ียวกับการคัดเลือก 

  (๔)  ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  รายละ  ๑๐๐  บาท 

    

๖. เง่ือนไขการรับสมัคร 

ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ 

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   ตรงตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะตองกรอก

รายละเอียดตาง  ๆ  ในใบสมัคร  พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  

  ในกรณีท่ีตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้หรือ  

ขอความท่ีแจงไวในใบสมัคร  หรือเอกสารท่ีใชประกอบการสมัครไมถูกตองครบถวน  หรือวุฒิท่ีใชในการสมัคร

ไมถูกตองเทศบาลตําบลอาจสามารถจะไมรับสมัคร  หรืออาจถอนชื่อผู สมัครจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ

การคัดเลือก หรือบัญชีผูไดรับการคัดเลือกไดตามกรณี 
 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร  และประกาศวัน เวลา และสถานท่ี รวมท้ัง

ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร 

 เทศบาลตําบลอาจสามารถ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ เลือกสรร วัน เวลา และสถานท่ี

สอบ  ในวันท่ี   ๒  เมษายน  ๒๕๖๑  โดยปดประกาศไวท่ีปายประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลอาจสามารถ  

๘. วันสอบคัดเลือก  วันท่ี   ๓   เมษายน   ๒๕๖๑ 

๙. วิธีการ/หลักเกณฑการเลือกสรร 

  ดําเนินการเลือกสรร   โดยวิธีดังนี ้

                    การทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  และสอบ

สัมภาษณ โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจําเปนตองใชสําหรับการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีเทศบาลตําบลอาจสามารถกําหนด  ประกอบดวย 

๑. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป     

- ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป  เชน ความรูเก่ียวกับเทศบาล  

  ระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  ขาวและเหตุการณปจจุบัน 

 

 

 

/๒. ความรูความสามารถ... 



                                    -๔- 

 ๒. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง    

     - ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี   

 ๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ   

                     ผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐    
 

๑๐. การข้ึนบัญชี 

การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง 

(๑). การข้ึนบัญชีจะเรียกตามลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 

ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนเทากัน ผูท่ีอยูลําดับท่ีสมัครกอนจะเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา  

(๒). บัญชีผูผานเกณฑการเลือกสรรใหใชไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันข้ึนบัญชี 

(๓). ผูท่ีไดข้ึนบัญชี ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชี  

ผูนี้ไวในบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานจาง คือ 

(๑). ผูนั้นไดขอสละสิทธิในตําแหนงท่ีสอบได   

(๒). ผูนั้นไมมารายงานตัวตามท่ี เทศบาลตําบลอาจสามารถกําหนด 

                                                                         (๓). มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางในตําแหนงเดียวกันกับท่ีประกาศ

ครั้งนี้และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไดใหม บัญชีผูผานการเลือกสรรไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

๑๑.  ประกาศผลสอบวันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๖๑ 
   

๑๒.  ระยะเวลาการจาง 

       เทศบาลจะทําสัญญาจางเปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาลตําบลอาจสามารถ มี

ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน   ๔   ป   
 

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  เทศบาลตําบลอาจสามารถ   จะกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง   

ปละ  ๒  ครั้ง  ตามปงบประมาณ  คือ 

  ครั้งท่ี   ๑ ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี  ๑  ตุลาคม  -  ๓๑  มีนาคม 

  ครั้งท่ี  ๒  ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี  ๑  เมษายน  -  ๓๐  กันยายน 
  

       จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ    วันที่  ๑๓  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

                             (นายจรินทร   สายเชื้อ) 

                             นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 

 



เอกสารหมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

ลงวันท่ี  ๑๓   มีนาคม  ๒๕๖๑ 

ช่ือตําแหนง
 

   ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี  

 พนักงานจางตามภารกิจ  

ประเภทพนักงานจาง   

 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู  ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  

ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

       ๑. ดานการปฏิบัติการ  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

                  ๑.๑ จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ท้ังเงินในและเงินนอก

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีการ

บัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

                 ๑.๒ ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานดานการเงิน บัญชี และงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง ราบรื่น และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว  

                 ๑.๓ รวบรวมขอมูล และรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพรอมท่ีจะ

ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและทันสมัย  

                  ๑.๔ จัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหตรงกับความจําเปนและ

วัตถุประสงคของแตละหนวยงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

                 ๑.๕ ศึกษาวิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหการใช

จายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดทํางบประมาณ   

                ๑.๖ ดูแลการรับและจายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จายเงิน 

เพ่ือใหการรับ-จายเงินขององคกรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ  

                 ๑.๙ ถายทอดความรูดานการเงินและบัญชี แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เชน ใหคําแนะนาใน

การปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใช

อุปกรณเครื่องมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ

ขอกําหนด  

               ๑.๘ ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานและเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานดาน

การเงิน บัญชี และงบประมาณ เชน การตั้งฎีกาเบิกจายเงิน การนําสงเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายเงิน เพ่ือใหมีความครบถวน ถูกตอง 

และสอดคลองตามระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไว  

 



            ๑.๙ ศึกษา วิเคราะหในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินชวยเหลือหรือเงิน

สนับสนุนตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการเบิกจายเงินเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามระเบียบการเบิก

จายเงินท่ีกําหนดไวและดําเนินการเบิกจายเงินตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงิน

นอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินชวยเหลือหรือเงินสนับสนุนตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการเบิกจายเงิน

เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามระเบียบการเบิกจายเงินท่ีกําหนดไว  

           ๑.๑๐ ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูล และตัวเลขทางบัญชี และจัดทําบัญชีทุกประเภทภาษี และ

ทะเบียนคุมตางๆ ท้ังระบบ Manual และระบบ GFMIS เชน บัญชีประจําเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ 

ทะเบียนคุมรายไดนาสงคลัง ทะเบียนคุมใบสําคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

เพ่ือใหงานดานการบัญชีเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได  

            ๑.๑๑ รวมประสานงาน ตรวจรางบันทึก หนังสือโตตอบหรือตอบปญหาขอหารือเก่ียวกับระเบียบ

ปฏิบัติดานการเงิน การงบประมาณและการบัญชี เพ่ือสรางความชัดเจนใหผูบริหารและบุคลากรท่ีสนใจเกิด

ความเขาใจท่ีถูกตอง  

              ๑.๑๒ วิเคราะห และจัดทํางบการเงินประจําวัน ประจําเดือน/ประจําป รายงานทางการเงิน และ

รายงานทางบัญชี เพ่ือนําเสนอใหผูท่ีเก่ียวของรับทราบเก่ียวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

             ๑.๑๓ ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําบัญชี เพ่ือใชประกอบในการทา

ธุรกรรม และเปนหลักฐานในการอางอิงทางบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตรวจสอบและดําเนิน

ธุรกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

               ๑.๑๔ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

              ๑.๑๕ รวบรวมขอมูลและรายงานทางการเงินเพ่ือเสนอตอผูบริหาร รวมถึงควบคุม ดูแล

งบประมาณคงเหลือของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ และควบคุมการจัดทําและรายงานเงิน

รายไดรวมท้ังเงินอุดหนุนตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใชในการดําเนินงานของ  องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใหถูกตอง  

              ๑.๑๖ ดําเนินการในเรื่องการเบิกจายเงินนอกงบประมาณตาง ๆ รวมท้ังเงินถายโอนใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

          ๒. ดานการวางแผน  

                  ๒.๑ วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  

                  ๒.๒ วางแผนการปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดทันเวลา

และกอใหเกิดประสิทธิภาพ  

                   ๒.๓ รวมดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

         ๓. ดานการประสานงาน  

                   ๓.๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิด

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  

 



                  ๓.๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย   

                  ๓.๓ ประสานงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ เก่ียวกับการใหคําแนะนาในการเบิกจายเงิน

งบประมาณ เพ่ือใหการจายเงินเปนไปตามเปาหมายและสัมฤทธิ์ผล  

                 ๓.๔ ประสานการทํางานกับหนวยราชการอ่ืนภายในอําเภอ จังหวัด และกรมสงเสรมิการ 

                 ๓.๕ ประสานการทํางานของกลุมบุคคลและประชาชนในเขต องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน

การกําหนดและจัดทําแผนการปฏิบัติงานของกลุมตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนาใน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

                 ๓.๖ ชวยใหคําปรึกษาดานการจัดทําการเงินและบัญชีใหกับกลุมตาง ๆ ใน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในการดําเนินงานของกลุม เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและประสานการทํางาน  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับระเบียบกฎหมายขอบังคับกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหทราบขอมูลใหม ๆ และ

นําไปใชใหเกิดประโยชน  

             ๔. ดานการบริการ  

                   ๔.๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีท่ีตนมีความรับผิดชอบ 

ในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรู

ตาง ๆ ที่เปนประโยชน  

                 ๔.๒ จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี

เก่ียวกับงานการเงินและบัญชีเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ

พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑ มาตรการตาง ๆ  

                ๔.๓ ใหบริการขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ

หนวยงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

      คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

                 ๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 

พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทาง

อ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

  

                 ๒. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 

พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทาง

อ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

                 ๓. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 

พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทาง

อ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

มีความรูความสามารถ  เหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 

คาตอบแทนท่ีจะไดรับ

ไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  

  

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



เอกสารหมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

ลงวันท่ี  ๑๓   มีนาคม  ๒๕๖๑ 

ช่ือตําแหนง
 

   ผูชวยนักวิชาการคลัง  

 พนักงานจางตามภารกิจ  

ประเภทพนักงานจาง   

 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู  ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  

ปฏิบัติงานเก่ียวกับ  งานวิชาการเงิน  การคลงั พัสดุการบริหารการเงิน  การจัดเก็บรายได  การบริหารหนี้  และ

การงบประมาณ ท่ีไมยากภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

          ๑.๑ วิเคราะห ตรวจสอบในการเบิกจายฎีกาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและอ่ืนๆ ของสวน

ราชการ เพ่ือความถูกตองและเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของทางราชการ  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

          ๑.๒ จัดทํารายงานการเงิน การคลงั เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชานําไปใชในการวิเคราะหและตัดสินใจ  

          ๑.๓ ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน การคลงั แกสวนราชการตางๆ เพ่ือใหมีความเขาใจท่ีถูกตอง  

           ๑.๔ ศึกษาวิเคราะห พัฒนาระบบงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจหลักในดานการเงิน การคลงั  

           ๑.๕  ศึกษา วิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดานการเงิน การคลงั การพัสดุ และการงบประมาณ 

เพ่ือจัดทํารายงานการเงินหรือการคลังเสนอตอผูบังคับบัญชาเพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหและตัดสินใจใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

            ๑.๖ ศึกษาวิเคราะห พัฒนาหลกัเกณฑ กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติทาง การเงินการ

คลังท่ีเก่ียวของ  

            ๑.๗ รวมศึกษาและวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหเปนไป

ตามระเบียบตางๆ วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

           ๑.๘ รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ และควบคุมการรับการจาย เงินตามแผนงานหรือโครงการ การกูและ

การยืมเงินสะสม การตัดเงินป การกันเงินไวจายเหลื่อมปและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ รวมถึง

การใชจายเงินงบประมาณ เพ่ือใหเปนไปความถูกตองและเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับและมี

ประสิทธิผลสูงสุด  

           ๑.๙ รวมประสานงานและตอบปญหาขอหารือเก่ียวกับการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน  

ทองถ่ินทางดานการเงินหรือดานการคลัง เชน การรับจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําสงเงิน การกําหนด

หรือขยายวงเงินคงคลัง การกําหนดเง่ือนไขและอัตราจางของลูกจางประจําเปนตน เพ่ือสรางความชัดเจนให

ผูบริหารและบุคลากรท่ีสนใจเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง  
 



                ๑.๑๐ วิเคราะหปญหาการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือพิจารณาวาง

หลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

                ๑.๑๑ วิเคราะหรายได รายจายของหนวยงาน วิเคราะหความตองการประมาณการรายรับ-

รายจายเพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนาและขออนุมัติยอดเงินงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

                 ๑.๑๒ กํากับดูแลและรายงานการเงิน การคลงั เพ่ือจัดทําเปนขอมูลสถิติในการตรวจสอบของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

     2. ดานการวางแผน  

              ๒.๑ วางแผนการทางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  

             ๒.๒ วางแผนการ ควบคุมและตรวจสอบทํางานดานการเงิน การคลงั การพัสดุ จัดเก็บรายได 

งบประมาณเพ่ือใหดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณและรวมดําเนินการจัดทําขอมูลการเงิน  การคลงั 

การพัสดุ จัดเก็บรายได และงบประมาณเพ่ือพัฒนารายไดของ อปท.  

        ๓. ดานการประสานงาน  

               ๓.๑ ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  

               ๓.๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย   

               ๓.๓  ใหคําปรึกษากับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการดานตางๆ เชนดานการเงิน 

การคลงั และการบัญชี เพ่ือใหมีการดําเนินการท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพ  

       ๔. ดานการบริการ  

               ๔.๑ ใหคําแนะนําปรึกษาในเบื้องตน แกหนวยงานราชการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ขาราชการ 

พนักงาน เจาหนาท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับการเงิน การคลงั การพัสดุ การบริหารเงินตรา การ

บริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ  

              ๓.๒ สํารวจและจัดเก็บขอมูล ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูล หรือระบบสารสนเทศเก่ียว  

กับการเงิน การคลงั การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ เพ่ือการ

ประมวล วิเคราะห และการนําเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลกัเกณฑ วิธีการ 

เก่ียวกับงานการเงิน การคลงั การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ  
                                
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

           มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

  

                 ๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

พาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร นิติศาสตร บริหารธุรกิจ การคลงั การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา

หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

              ๒. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

พาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร นิติศาสตร บริหารธุรกิจ การคลงั การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา

หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  



              ๓. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

พาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร นิติศาสตร บริหารธุรกิจ การคลงั การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา

หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

คาตอบแทนท่ีจะไดรับ

ไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  
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เอกสารหมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

ลงวันท่ี  ๑๓   มีนาคม  ๒๕๖๑ 

ช่ือตําแหนง
 

   ผูชวยนักวิชาการพัสดุ  

 พนักงานจางตามภารกิจ  

ประเภทพนักงานจาง   

 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู  ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการพัสดุ  ภายใตการกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ

มอบหมาย  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

             ๑. ดานการปฏิบัติการ  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

                      ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห การจัดทําคําขอ เพ่ือกําหนดงบประมาณประจําปในทุกหมวดรายจาย  

                      ๑.๒ วิเคราะห และสรุปขอมูลทางดานงานพัสดุ เพ่ือจัดทําคูมือการปฏิบัติงานพัสดุ  

                      ๑.๓ ประเมินและสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางแบบตาง ๆ เชน การตกลงราคา การสอบราคา

ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการพัสดุ  

                      ๑.๔ วิเคราะหและจัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยสิน เก่ียวกับคุณลกัษณะ

เฉพาะของวัสดุ เพ่ือใหการดําเนินงานของเจาหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

                    ๑.๕ ควบคุมการซอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน   

                    ๑.๖ ควบคุมการจําหนายพัสดุเม่ือชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไมจําเปนในการใชงานทาง

ราชการอีกตอไป เพ่ือใหพัสดุเกิดประโยชนใหแกทางราชการไดมากท่ีสุด  

                   ๑.๗ ถายทอดความรูดานงานพัสดุแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เชน ใหคําแนะนําในการ

ปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใช

อุปกรณเครื่องมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ

ขอกําหนด  

                   ๑.๘ ควบคุม และดูแลการดําเนินการจัดซ้ือ การจัดจาง การจางซอมแซม และการบํารุงรักษา

พัสดุครุภัณฑทุกประเภทแกเจาหนาท่ี และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการจัดซ้ือและจัดจางถูกตองตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุท่ีกําหนดไว และไดพัสดุครุภัณฑท่ีมีคุณภาพ และสอดคลองตามตองการ

ของเจาหนาท่ีและหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

                   ๑.๙ ควบคุม และดูแลการจัดหา การลงประกาศ การติดตอประสานงาน และการ

ประชาสัมพันธการจัดซ้ือจัดจางพัสดุครุภัณฑทุกประเภทผานชองทางตางๆ เชน ชองทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ และเอกสารตางๆ เปนตน เพ่ือใหบริษัท และหางรานตางๆ ทราบขาว และเขามาติดตอรับการ

สอบราคา และประกวดราคาเปนจานวนมาก  

 



 

                      ๑.๑๐ วิเคราะห ศึกษาและคนควารายละเอียดตางๆ ของพัสดุเชน วิวัฒนาการ คุณสมบัติ 

ระบบราคา การเสื่อมคา การสกึหรอ ประโยชนใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรง

ทนทาน เปนตน เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

                     ๑.๑๑ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการสอบราคา การประกวดราคา และการตกลง

ราคากับบริษัท และหางรานตางๆ เพ่ือใหไดบริษัท และหางรานตางๆ ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด ได

ราคาท่ีต่ํา ท่ีสุด และเนนความโปรงใสในการดําเนินงาน  

                  ๑.๑๒ ศึกษา วิเคราะห สรุปขอมูล และประเมินผลการจัดซ้ือและจัดจางแบบตางๆ เพ่ือนําไป

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ และเปนขอมูลแกผูบริหารในการพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนการ

ดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  

                   ๑.๑๓ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกตองของการจัดทํารายละเอียดของโครงการ  

เอกสาร และสัญญาตางๆ เชน สัญญาซ้ือ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ และบันทึกเรื่องเก่ียวกับงานพัสดุครุภัณฑ

และอาคารสถานท่ี เพ่ือใหเกิดความถูกตอง สมบูรณ และสามารถดําเนินการไดตามข้ันตอน และระเบียบวา

ดวยการพัสดุท่ีกําหนดไว  

                  ๑.๑๔ ควบคุม และดูแลการจัดทําเอกสารและทะเบียนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับดําเนินงานดาน

พัสดุ เชน ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครภุณัฑ ทะเบียนคุมทรัพยสิน เอกสารใบยืมทรัพยสิน และเอกสาร

ติดตามทวงคืนทรัพยสิน เปนตน เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันใน

การติดตามและตรวจสอบดานพัสดุ  

                   ๑.๑๕ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับงานพัสดุครุภัณฑและอาคารสถานท่ี เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

           ๒. ดานการวางแผน  

                   ๒.๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน

ระดับสํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์

ท่ีกําหนด  

                  ๒.๒ รวมวางแผนงาน ข้ันตอน และแนวทางการดําเนินดานการจัดซ้ือ การจัดจาง การจาง

ซอมแซม และการบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ เพ่ือใหงานพัสดุครุภัณฑมีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงข้ึน และ

สามารถตอบสนองความตองการกับบุคลากรและหนวยงานตางๆ  ไดอยางรวดเร็ว และทันเวลา  

                  ๒.๓ จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  

        3. ดานการประสานงาน  

                ๓.๑ ประสานการทางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  

                ๓.๒ ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 
 



             ๔. ดานการบริการ  

                    ๔.๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเรื่องเก่ียวกับงานพัสดุท่ีตนมีความรับผิดชอบ ใน

ระดับท่ีซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ  เอกชน หรือ

ประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

                    ๔.๒ จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานพัสดุเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุน

ภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลกัเกณฑ มาตรการ ตาง ๆ  
                                
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

         มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

  

                   ๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

กฎหมาย เศรษฐศาสตร การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี 

ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

                  ๒. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

กฎหมาย เศรษฐศาสตร การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี 

ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

                  ๓. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

กฎหมาย เศรษฐศาสตร การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี 

ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

  

คาตอบแทนท่ีจะไดรับ

ไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  
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