
 
 
 

ประกาศมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 

********************* 
ด้วยมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะด าเนินการสรรหาและคัดเลือก

บุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  1  อัตรา  เพ่ือปฏิบัติงานของ
มูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่   

 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  1  อัตรา   
 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
              2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
                     (1) มีสัญชาติไทย 
                     (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกิน  60  ปี  นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย 
                     (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                     (4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต  
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม เบื้องต้น
ส าหรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  
                          (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏการณ์เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                     (5) ไมด่ ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
การเมือง 
                     (6) ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง 
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
                     (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
              2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                    2.2.1 ได้รับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ (เฉพาะทางธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องการศึกษา
วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งได้ 
 
 

2.2.2 ลักษณะ… 
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                    2.2.2 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
     1) จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและเป้าหมายที่ก าหนด 
     2) รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณเพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายเงิน 
     3) ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ
รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
     4) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิต เอกสารใบส าคัญและรายงานทางการเงินและบัญชี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงการด าเนินการ 
ต่าง ๆ ทางการเงินและบัญชี เพ่ืองบดุลตรวจสอบรายงานบัญชีรับ-จ่าย ประจ าปี สิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี 
     5) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดวามถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน 
     6) ร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณเพ่ือให้
เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐานและระเบียบที่ก าหนดไว้ 
     7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     8) งานธุรการ โต้ตอบหนังสือ ประสานงานคณะกรรมการมูลนิธิ หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของมูลนิธิฯ และจัดท าวาระและรายงานการประชุม 
                     

3. ระยะเวลาการจ้าง 
    ผู้ได้รับการคัดเลือกจะท าสัญญาจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เพ่ือปฏิบัติงานในมูลนิธิ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ระยะเวลาระหว่างเดือน 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 
2563 

 

4. อัตราค่าจ้าง 
    อัตราค่าจ้าง เดือนละ  12,000  บาท 
 

 

 5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ส านักงานอ านวยการ 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  เลขที่ 459 หมู่ที่ 7 ต าบลไสไทย อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่    
ตั้งแต่วันที่  4-13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 

6. หลักฐานการสมัคร  
      6.๑  ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา    จ านวน  1  ฉบับ 
      6.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  1  ฉบับ 
                6.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
                6.4  ใบรับรองแพทย์     จ านวน  1  ฉบับ 
 

6.5  หลักฐาน… 
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                6.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  (ถ้ามี)     จ านวน  1  ฉบับ  
 6.6  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   จ านวน  2  รูป  
 

 7. การยื่นใบสมัคร 
 7.๑  ผูส้มัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
         7.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
               7.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

          8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก 
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยปิดประกาศไว้                             
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่ส านักงานอ านวยการ โรงเรียนองค์การ-
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร. ๐-๗๕62-3791-2 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.kpaos.ac.th/ 
 

9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
     ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความรู้และความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 

10. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
        มูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ก าหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 19 มีนาคม 2562  
สถานทีค่ัดเลือก ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตามก าหนดการสอบในตารางดังต่อไปนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
วันที่ 19 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00-12.00 น.  
เวลา 13.00-16.00 น. 

 
สอบปฏิบัติความรู้ทางการเงินและบัญชี 
สอบสัมภาษณ์ 

 

 

11. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
       11.๑ ผู้คัดเลือกผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 6๐  
        11.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ในวันที่  22 มีนาคม 2562   
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

 

    (นายวิชัย  ลิ้มวัฒนากูล) 
  ประธานมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

 
 

http://www.kpaos.ac.th/

