
 
 
            
            
            
             

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
------------------------------------- 

  ด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมกลัด อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด มีควำมประสงค์ 
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำง ฉะน้ัน อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดตรำด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 2547 จึงประกำศ  
รับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและกำรเลือกสรร โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  จ ำนวน 1 อัตรำ 

รำยละเอียดแต่ละต ำแหน่งปรำกฏอยู่ในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครแนบท้ำยประกำศนี้ 

  2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา 
และการเลือกสรร 

     2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
2.1.1 มีสัญชำติไทย 
2.1.2 มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ  

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ำมเบ้ืองต้น ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจ 

แก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตรำย 
(ค) โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
(ฉ) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ำมเบ้ืองต้น ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด ดังนี้ 

2.1.5 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ 
ในพรรคกำรเมือง 

2.1.6 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่น 
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำ

ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำประมำทหรือ
ควำมผิดลหุโทษ 
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2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 

หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
2.1.9 ไม่เป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร หนักงำน หรือลูกจ้ำงของ

หน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน หรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง/ลักษณะงาน และอัตราค่าตอบแทน 
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรในต ำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งนั้น

ตำมประกำศบัญชีลักษณะงำน คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง และอัตรำค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง  
แนบท้ำยประกำศ (ผนวก ก) 

  3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงำนจ้ำง ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยหลักฐำนซึ่งผู้สมัคร

ได้รับรองส ำเนำถูกต้อง และลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ในเอกสำรทุกฉบับ ดังนี้ 
3.1 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน  

6 เดือน พร้อมเขียนชื่อ -นำมสกุลหลังรูปถ่ำยด้วยตัวบรรจง จ ำนวน 3 รูป 
3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน     จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน      จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.4 ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน หรือวุฒิกำรศึกษำ  จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน    จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.6 ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล จ ำนวน 1 ฉบับ 
 (ถ้ำมี) 

  4. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐำนด้วยตนเองได้ที่ ที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมกลัด อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 พฤศจิกำยน 2565  
ในวัน และเวลำรำชกำร โทรศัพท์ 0 3951 0223 

  5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 100 บำท 

  6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตำม
ประกำศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครตรงตำมควำมจริง พร้อมทั้งยื่นเอกสำร  
และหลักฐำนในกำรสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีกำรผิดพลำด หรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ถูกต้อง อันเกิดจำกผู้สมัครด้วยเหตุผลใด ๆ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมกลัดอำจไม่รับสมัครสอบ 
หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำนคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ำมำยื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัคร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมกลัดจะถือว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น  
และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมกลัด จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ 
ภำยในวันจันทร์ที่  14 พฤศจิกำยน 2565 ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมกลัด หมู่ที่  4                         
ต ำบลแหลมกลัด อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด และทำงเว็บไซด์ www.laemglad.go.th 
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  8. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน ตำมรำยละเอียดเกี่ยวกับ
กำรรับสมัครแนบท้ำยประกำศนี้ (รำยละเอียดตำมภำคผนวก ก ข และ ค ท้ำยประกำศฯ นี้) 

   9. ก าหนดการสรรหา และเลือกสรร 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมกลัด ก ำหนดกำรประเมินสมรรถนะ รำยละเอียดดังนี้ 

-  ภำคควำมรู้ ทั่ ว ไป (ภำค ก )  ก ำหนดกำรประ เมินสมรรถนะ ในวั นพฤหัสบดี                                         
ที่ 17 พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 09.00 น. – 10.30 น.  

- ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข) เวลำ 10.30 น. – 12.00 น. 
- และภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค) เวลำ 14.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้สมัครที่มี

สิทธิเข้ำรับกำรประเมินมำรำยงำนตัวเพื่อเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ในเวลำ 08.30 น. – 09. 00 น. 
มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิ์ไม่เข้ำรับกำรประเมิน 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  

  11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมกลัดจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร ในวันศุกร์                                       

ที่ 18 พฤศจิกำยน 2565 ณ ที่กำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมกลัด  หมู่ที่  4 ต ำบลแหลมกลัด                  
อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด และทำงเว็บไซด์ www.laemglad.go.th โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล               
แหลมกลัด จะขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกไว้เป็นระยะเวลำ 1 ปี หำกผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่มำรำยงำนตัว             
ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ ๆ ก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์ และจะแต่งตั้งผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในล ำดับถัดไปแทน 

12. ระยะเวลาการจ้าง 
  กำรจ้ ำ งพนักงำนจ้ ำ งตำมภำรกิจจะท ำสัญญำจ้ ำ ง ไม่ เกิน แผนอัตรำก ำลั ง  3 ปี                           
(2564 – 2566) โดยอำจมีกำรต่อสัญญำได้ ทั้งนี้ตำมควำมเหมำะสม และควำมจ ำเป็นขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแหลมกลัด 

  13. การบรรจุ และแต่งตั้ง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมกลัดจะบรรจุ และแต่งตั้งผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพื่อบรรจุ  
และแต่งตั้งเป็นพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมกลัด ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดตรำด (ก.อบต.จังหวัด) แล้ว  

  ประกำศ ณ วันที่  27  ตุลำคม  พ.ศ. 2565  
 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (นำงหฤทัย อยู่เกื้อ) 

 นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแหลมกลัด 
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ผนวก ก 
(แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง) 

 
ประเภท  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 

อัตราว่าง จ ำนวน 1 อัตรำ (สังกัด กองคลัง) 

อัตราค่าตอบแทน 
- คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 9,400. - บำท  
และเงินกำรครองชีพชั่วครำวเดือนละ 2,000.- บำท 

- คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 10 ,840.- บำท 
และเงินกำรครองชีพชั่วครำวเดือนละ 2,000.- บำท 

- คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 11,500.- บำท  
และเงินกำรครองชีพชั่วครำวเดือนละ 1,785.- บำท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงบัญชี 
พำณิชยกร เลขำนุกำร กำรตลำด กำรขำย กำรธนำคำรและธุรกิจกำรเงิน กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศำสตร์กำรเงิน เศรษฐศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งน้ีได้ 

2. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ 
ทำงบัญชี พำณิชยกร เลขำนุกำร กำรตลำด กำรขำย กำรธนำคำรและธุรกิจกำรเงิน กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ 
กำรจัดกำรทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศำสตร์กำรเงิน เศรษฐศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ., ก.ท., 
หรือ ก.อบต. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ 
ทำงบัญชี พำณิชยกร เลขำนุกำร กำรตลำด กำรขำย กำรธนำคำรและธุรกิจกำรเงิน กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ 
กำรจัดกำรทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศำสตร์กำรเงิน เศรษฐศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ., ก.ท., 
หรือ ก.อบต. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 

ระยะเวลาการจ้าง 

- สัญญำจ้ำงไม่เกินครำวละ 4 ปี 

สิทธิประโยชน ์
  ผู้ได้รับกำรจ้ำงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตำมข้อก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน 
ส่วนต ำบลจังหวัดตรำด เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดตรำด เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนจ้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2553  
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ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงำนจัดเก็บรำยได้ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม

ต่ำง ๆ และรำยได้อื่นขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรช่วยตรวจรับและ
พิจำรณำแบบแสดงรำยกำร ค ำร้อง หรือค ำขอของผู้เสียภำษีและค่ำธรรมเนียม รับช ำระเงินเขียนใบเสร็จรับเงิน 
และลงบัญชี จัดท ำทะเบียนควบคุมกำรจัดเก็บรำยได้ และรำยกำรต่ำง ๆ เก็บหลักฐำนกำรเสียภำษี 
ค่ ำธรรมเนียม และรำยได้อื่ น  ๆ  ติดตำมเร่ งรัดกำรจัด เก็บภำษี  กำรด ำ เนินคดีผู้ ค้ ำ งช ำระภำษี   
ออกหมำยเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภำษี กำรเก็บรักษำและน ำส่งเงิน เป็นต้น  
และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน  ภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย  

ค่ำธรรมเนียม ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร และรำยได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมกฎหมำย ระเบียบ เพื่อให้กำรจัดเก็บรำยได้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 1.2 เร่งรัด ติดตำม ตรวจสอบกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม ภำษี ที่ค้ำงช ำระ เพื่อให้
สำมำรถจัดเก็บได้อย่ำงครบถ้วน 

 1.3 ตรวจสอบกำรรับเงิน เก็บรักษำ น ำส่งเงิน และออกใบเสร็จในกำรจัดเก็บรำยได้ 
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค ำสั่ง 

 1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บรำยได้ และเก็บรักษำ
หลักฐำนเพื่อเป็นข้อมูล และรำยงำนเสนอผู้บังคัลบัญชำตำมก ำหนดระยะเวลำ 

 1.5 จัดท ำทะเบียนควบคุมกำรจัดเก็บรำยได้ สถิติกำรจัดเก็บรำยได้แต่ละประเภท 
รวมถึงจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตำมระบบงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ข้อมูลมีควำมถูกต้องและสำมำรถค้นหำข้อมูลได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 1.6 ด ำเนินกำรรับเงินหรือควบคุมกำรรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท ำทะเบียน
ต่ำง ๆ จัดเก็บรักษำหรือค้นหำเอกสำรหลักฐำนและเรื่องของผู้เสียภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมและรำยได้อื่น  
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในกำรด ำเนินงำน 

 1.7 สอดส่องตรวจตรำ เร่งรัดภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และรำยได้อื่นค้ำง
ช ำระ ควบคุมหรือด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ำรำยงำนและปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้อง 

 1.8 ประสำนงำนในระดับฝ่ำยหรือกลุ่มกับหน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชน
ทั่วไป เพื่อขอควำมช่วยเหลือและร่วมมือในงำนและแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ท ำงำนของหน่วยงำน 

2. ด้านการบริการ 
 2.1 ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำ ชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรจัดเก็บรำยได้ แก่เจ้ำหน้ำที่

ระดับรองลงมำ หน่วยงำนรำชกำร เอกชน และประชำชนทั่วไป เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมช ำนำญแก่ผู้ที่สนใจ 
 2.2 ประสำนงำนในระดับกลุ่ม กับหน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป 

เพื่อขอควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือในงำนกำรจัดเก็บรำยได้ และเลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำน 
 
 
 
 
 



ผนวก ข 
เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง) 

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

  หลักสูตรและวิธีกำรสรรหำและเลือกสรรเพื่อเข้ำเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจของ  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมกลัด มีทั้งหมด 3 ภำค โดยจะสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) 
และภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป 
(ภำค ก) และภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข) ตำมเกณฑ์ในประกำศรับสมัครแล้วมีสิทธิ 
เข้ำสอบภำคควำมเหมำะสมเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ค) โดยหลักสูตรแบะวิธีกำรสอบแข่งขันมีรำยละเอียด ดังนี้  

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เป็นกำรทดสอบโดยวิธกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค ำนึงถึงระดับควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ที่ต้องกำรตำมต ำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
(1) ควำมสำมำรถในกำรสรุปควำม หรือจับประเด็นในข้อควำม หรือเรื่องรำว 
(2) ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์ หรือสรุปเหตุผลทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ  

หรือสังคม 
(3) ควำมสำมำรถในกำรหำแนวโน้ม หรือควำมเปลี่ยนแปลงที่น่ำจะเป็นไปตำมข้อมูล 

หรือสมมติฐำน 
(4) ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ และสรุปเหตุผลอย่ำงอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตนเอง 

และข้อมูลต่ำง ๆ กำรคิดสรุปหำเหตุผล และอุปมำอุปไมย เป็นต้น 
(5) ควำมสำมำรถในกำรคิดหำควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงค ำ ข้อควำม หรือรูปภำพ 
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) 
เป็นกำรทดสอบควำมรู้พื้นฐำนที่เกี่ยวกับกฎหมำยในกำรปฏิบัติรำชกำร ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(1) รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 
(2) พระรำชบัญญัติระเบียบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
(3) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
(4) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
(5) พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
(6) พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร  

พ.ศ. 2558 
(7) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ถึงปัจจุบัน 
(8) พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
 
 
 
 



ผนวก ค 
เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง) 

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

1. ภาคความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  (1) พระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 
  (2) พระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
  (3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก จ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน  
และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
  (4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
  (5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดหำประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 
  (6) ควำมรู้ที่เกี่ยวกับงำนตำม “ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ” ของต ำแหน่งที่สมัครสอบ 

ค. ภาคความรู้เหมาะสมกบัต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  โดยวิธีสัมภาษณ์  
- ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถโดยกำรสอบสัมภำษณ์ พิจำรณำควำมเหมำะสมจำกประวัติส่วนตัว

ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำนและพฤติกรรมที่ปรำกฏจำกกำรให้สัมภำษณ์ ทั้งนี้อำจใช้วิธีอื่น ๆ เพิ่มเติม
เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


