
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
......................................................... 

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง               
ตามภารกิจ  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ 4, ข้อ ๑๘,               
ข้อ ๑๙ และข้อ 19  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ข้อ 28 จึงประกาศ 
รับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในต าแหน่งและอัตราที่สรรหาฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง  
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ)  
            ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    จ านวน   ๑  อัตรา  
        

 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 

       ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไปของพนักงานจ้าง ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสมัครสอบเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้างดังนี้ 
                    (๑)  มีสัญชาติไทย 
                   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี 
                    (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                    (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
ดังนี้ 
                      ๔.๑ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
                      ๔.๒  วัณโรคในระยะอันตราย 
                      ๔.๓  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
                      ๔.๔  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                      ๔.๕  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                    (๕)  ไม่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง   หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
                    (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                     (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิดทางอาญา    
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                    (๘)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ออก หรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรืองานอื่นของรัฐ 
                    (๙)  ไมเ่ป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น   



  หมายเหตุ  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจ เข้า
ห้องสอบเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2501 ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว2526 ลงวันที่ 23 มกราคม 
2521 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17  มีนาคม 2538 

    ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือลูกจ้างของราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐรั ฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
ประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
        ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓.การรับสมัคร 
          ๓.๑.  วันเวลารับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
                    ๓.๑.๑  ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครสอบได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม  2566 เป็นต้นไป  (เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.) เวน้วันหยุดราชการ โดยสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-4303-0430 
                    ๓.๑.๒  ก าหนดวันรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่  13 มีนาคม  2566 ถึงวันที่ 24 มีนาคม  
๒๕๖6  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  (เวลา  ๐๘.๓๐ น. -  ๑๖.๓๐ น.)  เว้นวันหยุดราชการ 

         ๓.๑.๓. สถานที่รับสมัคร  
        ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

4. เอกสารหลักฐานการสมัคร 
                          ผูส้มัครต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อม
ทั้งน าเอกสารฉบับตัวจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง  อย่างละ  ๑  ฉบับ   มายื่นในวันรับสมัครสอบดังนี้ 
                          ๑. ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและทะเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่จะใช้
สมัครสอบ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน  ๑  ฉบับ                                                                                               
                          ๒. รูปถา่ยหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖  
เดือน(นับถึงวันสมัคร) โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล  ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป จ านวน  ๓  รูป 
                          ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  ๑  ฉบับ                                          
                          ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                          ๕. ใบรบัรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งออกไม่เกิน  ๑  เดือน   
นับแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน  ๑  ฉบับ                                                                                                                 
                          ๖. เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  ใบรับรองพ้นภาระ
ทหาร ฯลฯ จ านวน   ๑  ฉบับ      
ทั้งนี้  .ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 
5  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
              ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ   ต าแหน่งละ  ๑๐๐  บาท(ค่าธรรมเนียม
สอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ) 



6. เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
 7.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ทราบในวันที่ 
27  มีนาคม  ๒๕๖6 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
 7.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยจะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  29 มีนาคม  ๒๕๖6               
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดหรือทางเว็ปไซต์ 
www.Sriwilai.go.th/facebook อบต.ศรีวิลัย 
  เวลา 09.00 - 10.30 น. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  
  เวลา 10.35 - 12.05 น. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สอบความเหมาสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค)  
 ผู้สมัครสอบฯ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย และไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 20 นาที เมื่อเลย 
ก าหนดเวลาเข้าสอบไปแล้ว 15 นาที ถือว่าไม่มีสิทธิสอบ  
 

8.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
     การด าเนินการสรรหาและเลือกสรร แบ่งออกเป็น ๓ ภาค ซึ่งผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียน และภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน และปฏิบัติ และสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนน            
ที่สอบได ้
 

 9.การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้ 
ในวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖6 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ 043030430 หรือทางเว็ปไซต์ www.Sriwilai.go.th/facebook อบต.ศรีวิลัย 

10.การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  10.1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะเลียงล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุด ลงมา
ตามล าดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
  10.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร ทั้งนี้ หาก องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย มีการสรรหา และเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งก่อนในต าแหน่งเดียวกัน ถือว่ายกเลิก 
 
 
 
 
 

http://www.sriwilai.go.th/facebook
http://www.sriwilai.go.th/facebook%20อบต.ศรีวิลัย


11.การบรรจุและแต่งตั้ง  
  ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละต าแหน่ง จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 
ตามล าดับที่ ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด      
(ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด) 
  อนึ่ง ส าหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ผู้สมัครได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและหากภายหลังปรากฏว่าผู้เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยขอสงวนสิทธิ์
ในการเลือกสรรและท าสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีท่ีได้ท าสัญญาจ้างแล้ว 
 

 12.การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
             ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้ท าสัญญาจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด) แล้วเท่านั้น 

13.ข้อสงวนสิทธิ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เรียกจ้างบุคคลใดก็ได้ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด) ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วไม่เห็นชอบในการจ้างพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย โดยผู้ที่เข้าสอบหรือผ่านการสอบจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือความ เสียหายใดๆ ไม่ได้
ทั้งสิ้น ให้ถือว่าผู้เข้าสอบทุกคนได้รับทราบเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้แล้ว นั้น 
 

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                          ประกาศ  ณ  วันที่  1 มีนาคม  ๒๕๖6 
 
 
 

(นายสุรชัย   ศรีพล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ 

 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๑.คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง 

  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. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี  พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจ
การเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์  หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป คอมพิวเตอร์ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก. อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

๒.ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน

การจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ   

1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า 
ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป ตามเป้าหมายที่ก าหนด     

1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถ จัดเก็บได้
อย่างครบถ้วน  

1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง  

1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน เพ่ือเป็น
ข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา  

1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง จัดเก็บ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมีความ ถูกต้องและ
สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 



 1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆ จัดเก็บ
รักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้เป็น ข้อมูลใน
การด าเนินงาน  

1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช า ระ  ควบคุมหรือ   
ด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้อง  

1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน   

2. ด้านการบริการ  
     2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา 

หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ  
 2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ

ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์ต่อการท า
งานของหน่วยงาน 

๓. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ  

เจ้าอยู่หัว     
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี     
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ    

2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      
2.2 ทักษะการประสานงาน      
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      
2.4 ทักษะการบริหาร   

   

๔. ระยะเวลาการจ้างและค่าตอบแทน 
ระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน  ๓  ปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 

๕.อัตราค่าตอบแทน  
๕.๑ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน   

อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ   9,400   บาท   
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ    2,000   บาท  
 รวม          11,400   บาท 

๕.2 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ   9,400   บาท   
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ    2,000   บาท 
          รวม          12,840   บาท  



๕.๒ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้   
อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ   11,500   บาท   
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ      1,785   บาท  

  รวม   13,285   บาท 
 

 (พร้อมทั้งนี้ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวจากเงินงบประมาณฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑.ความรู้ 
      ๑.๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  50 ข้อ ประกอบด้วย 
           - สถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมในปัจจุบัน 

- ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์การใช้เหตุผล 

       1.๒.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 50
ประกอบด้วย 
          -พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 
          -พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 
          - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
          - ระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547 
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของ อปท พ.ศ. 2543 
          -ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
          -MP3-P075 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     2.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     2.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     2.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
     2.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
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โดยวิธีสอบข้อเขียน 
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โดยวิธีสัมภาษณ์ 
 
 

รวม ๓๐๐  
 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป    จ านวน    50  ข้อ     ๑๐๐  คะแนน 
๒.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  จ านวน    50  ข้อ     100  คะแนน 
3. ประเมินความเหมาะสมที่ใช้ส าหรับต าแหน่ง ด้วยการสัมภาษณ์                      ๑๐๐  คะแนน 

                                                              รวม            ๓๐๐  คะแนน 
 


