
 
 

 

ที่  ปจ  ๖๑๙๐๑/ว ๔๘                     สำนักงานเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 
              ถนนวัชรปาน   อำเภอศรีมหาโพธิ 

      จังหวัดปราจีนบุรี  ๒๕๑๔๐  

   ๓  กุมภาพันธ์  2565 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง   

เรียน นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง    

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้าง     จำนวน   ๑   ชุด 

  ด้วยเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองการประปา จำนวน  1  อัตรา  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง   

    ขอแสดงความนับถือ 
  

 
    (นายอัครเดช   อารี) 

    นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ 
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอำนวยการ/งานการเจ้าหน้าท่ี 
โทร/โทรสาร ๐-๓๗๔๐-๐๒๕๔ 
www.ksb.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

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

  ด้วยเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘  และข้อ ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรี  (ก.ท.จ.ปราจีนบุรี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่งท่ีรับสมัคร 

     ๑.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒ)ิ  สังกัดกองการประปา  

  -  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จำนวน  ๑  อัตรา   

  2. ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
       2.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน  ๖๐  ปี  
   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงาน
เทศบาล  ดังนี้ 
         ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
         ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 
         ค.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
               ง.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

      จ.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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       2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดตามภาคผนวก ก 
ท้ายประกาศฯ นี้ 

 หมายหตุ : ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  3. การรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร 
       3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
              ➢ กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่  14 - 23  กุมภาพันธ์  2565 ในวันและเวลาราชการ  
ณ  สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๐ ๐๒๕๔ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ www.ksb.go.th , เพจเฟสบุ๊ค เทศบาล
ตำบลกรอกสมบูรณ์ 
   ➢ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ด้วยตนเอง 
   ➢ ค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราตำแหน่งละ 100 บาท (ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
จะไม่จ่ายคืนเมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการดำเนินการ   
สรรหาครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายค่าธรรมเนียมคืนแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 
           3.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน 

      ไม่เกิน ๖ เดือน     จำนวน  ๓   ใบ   
    (2) สำเนาวุฒิการศึกษา/หนังสือรับรองการจบการศึกษาที่สภาฯอนุมัติ จำนวน  ๑ ฉบับ 
    (3) สำเนาทะเบียนบ้าน                      จำนวน  ๑   ฉบับ 
    (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน  ๑   ฉบับ 
    (5) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่า จำนวน   1   ฉบับ 
         ไม่เป็นโรคทีต่้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการกลาง  

      พนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย   
    (๖) สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงานงาน, วุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมฯ , 
        ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล , ทะเบียนสมรส ฯลฯ 

  4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
      ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้คุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียน
คำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย 
                ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความที่
แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์จะไม่รับสมัคร  
หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  หรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร หรือยกเลิก
สัญญาจ้างได้ตามแก่กรณ ี

5/ประกาศ วัน เวลา ... 
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  5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
          เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ในวันที่ 25  กุมภาพันธ์  ๒๕65  โดยปิดประกาศไว้  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ , เพจเฟสบุ๊ค 
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ และเว็ปไซต์ของเทศบาล www.ksb.go.th  
  6. ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อมีปก ห้ามใส่กางเกง/กระโปรงยีนส์ 
 2. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด  
 3. ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้ารับการสรรหาคนอ่ืน  

  7. วัน เวลา สถานที่ วิธีการสรรหาและเกณฑ์การตัดสิน  
      เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ จะทำการสรรหาและเลือกสรร ในวันที ่ 2  มีนาคม  2565   
ตั้งแต่เวลา  ๐8.3๐ น. เป็นต้นไป  (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข ท้ายประกาศฯ นี้) 
 เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที ่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค      
ไม่ตำ่กว่าร้อยละ 60 

  8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
    8.1 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็น

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ในวันที่  4  มีนาคม  2565  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ , 
เพจเฟสบุ๊คเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ และเว็บไซต์เทศบาล www.ksb.go.th   

8.2 การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลำดับคะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ 
กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่
ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน
อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยบัญชีผู ้ผ่านการสรรหามีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นต้นไป   

  9. การทำสัญญาจ้างและการบรรจุแต่งตั้ง 
       เทศบาลฯ จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเรียงตามลำดับที่
ผ่านการสรรหา  หากไม่มาภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และเทศบาลจะเรียกบุคคลในบัญชีรายชื่อลำดับถัดไป
มารายงานตัว  โดยพนักงานจ้างตามภารกิจจะต้องได้รับความเห็นชอบให้จ้างจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรี (ก.ท.จังหวัดปราจีนบุรี) ก่อน จึงจะเรียกมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง
ซึ ่งเทศบาลฯจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้
ความสามารถ ความเสมอภาค ความโปร่งใสและความบริสุทธิ์ยุติธรรม ผู้ใดสนใจจะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร
พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามกำหนดเวลา และสถานที่ดังประกาศข้างต้น 

  จึงประกาศมาให้เพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                         ประกาศ  ณ  วันที่   ๓  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕65 
  

 

 
(นายอัครเดช    อารี) 

นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก  ก 

แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕65 
“ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  และอัตราค่าตอบแทน” 

1. ประเภท : พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผูม้ีคุณวุฒิ) สังกัดกองการประปา   

ชื่อตำแหน่ง  :  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน  ๑  อัตรา    

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
๑. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม 
ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด  

1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างชำระ เพื่อให้สามารถ 
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน  

1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นำส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง  

1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน 
เพ่ือเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามกำหนดระยะเวลา  

1.5 จัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง 
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมีความ 
ถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

1.6 ดำเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทำาทะเบียนต่าง ๆ 
จัดเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้
เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  

1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนค้างชำระ  
ควบคุมหรือดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้อง  

1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน  

๒. ด้านการบริการ  
2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับ 

รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ   
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ

ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์
ต่อการทำงานของหน่วยงาน  

/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ... 
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ภาคผนวก  ก (ต่อ) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ           
การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ 
ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบญัชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร
และธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่านี ้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. กำ หนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้

ระยะเวลาการจ้าง 
ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี (ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี) 

อัตราค่าตอบแทนตามคุณวุฒิดังนี้ 

ที ่ คุณวุฒิ 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
เงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว (บาท) 
รวมเป็นเงิน 

เดือนละ (บาท) 
๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ๙,๔๐๐ ๒,๐๐๐ ๑๑,๔๐๐ 

๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ๑๐,๘๔๐ ๒,๐๐๐ ๑๒,840 

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ๑๑,๕๐๐ ๑,๗๘๕ ๑๓,๒๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ภาคผนวก ข … 
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ภาคผนวก  ข 
แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕65 

“หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร” 

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

เวลา สมรรถนะ/วิธีการ คะแนนเต็ม 

08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียนรายงานตัว  

09.00 – 10.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
➢ ข้อเขียน/ปรนัย จำนวน  50 ข้อ 

- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย 
- ความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒   

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

50 

10.10 – 11.10 น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 
➢ ข้อเขียน/ปรนัย  จำนวน 50 ข้อ 
  - พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
  - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ 

50 
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ภาคผนวก  ข (ต่อ) 
 

เวลา สมรรถนะ/วิธีการ คะแนนเต็ม 

13.30 น. เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
➢ โดยใช้หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  - ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์/ความสามารถพิเศษ  
  - การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย   
  - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ ปฏิภาณไหวพริบ    
  - ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ปฏิบัติ     
  - ทัศนคติ แรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 

100 

หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จะต้องสอบภาคความรู้ 
 ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยต้องเป็น 
 ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสม 
 กับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


