
  

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 
เรื่อง    การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช จะด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสิ ชล เพ่ือปฏิบัติงานในกองคลัง         
องค์การบริหารส่วนต าบลสิชล  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา  
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เรื่อง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง    
ดังรายละเอียดต่อไปนี้     
   

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ   
  - ต าแหน่งผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  อัตรา    (สังกัดกองคลัง) 

                          รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ (ปรากฏตาม ภาคผนวก ก.) 

2. พนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

       (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ไร้ความสามารถหรือ           
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล คือ 
             ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
             ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
             ค. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
             ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
             จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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        (๕) ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่            

ในพรรคการเมือง 
        (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
        (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า 
     ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

     (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 

  หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานจ้างหรือพนักงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือพนักงานจ้าง ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

 3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การรับสมัครฯ รายละเอียดปรากฏตาม (ภาคผนวก ก.) แนบท้ายประกาศฯ นี้  
 

4. การรับสมัคร  
4.1 วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 

   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานทั้งหมด ได้ที่  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล  อ าเภอสิชล          
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที ่17 – 28  มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)  ผู้สนใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐ -๗๕84 -6032  หรือดูประกาศทางเว็บไซด์  
www.sichon.go.th  (เว็บบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์) 

4.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง  และส าเนารับรองความถูกต้อง  อย่างละ ๑ ชุด   มายื่นในวันรับสมัครสอบ   
ดังต่อไปนี้ 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ  -  สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
   (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
   (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ   
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           (๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบบัที่ ๓   
( พ.ศ. ๒๕๓๕ ) หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๓๐  วัน      
นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   (5) ส าเนาวุฒิบัตรหรือส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผล
การเรียนที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่รับสมัคร กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ ๑  ฉบับ 
   (๖) ส าเนาเอกสารหลักฐาน  อ่ืนๆ  เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล  
( ถ้ามี ) จ านวน  ๑  ฉบับ 

  (7) ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษเอ  ๔  เท่านั้นและรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
(8) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบเปลี่ยนชื่อ –สกุล พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ  
 

4.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

   ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่งละ 100 บาท 
 

  4.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ  ดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 5. การประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบ       
เกี่ยวกับการสอบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสิชล  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน วันเวลา 
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่  29  มิถุนายน  2564  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสิชล  
อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และทางเว็บไซต์ เว็บไซด์  www.sichon.go.th  สอบถามทางโทรศัพท์
ได้ที่หมายเลข ๐-๗๕84-6032   
 
 6. หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครฯ (รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ข.) แนบท้ายประกาศฯ นี้ 
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7. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ        
ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ ในกรณีผู้สอบได้
คะแนนเท่ากันพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้
ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก
ก็ให้ผู้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับ
คะแนนที่สอบได ้

8. ก าหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบแข่งขัน)   
  องค์การบริหารส่วนต าบลสิชล จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบแข่งขัน        
ในวันที่  30  มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล  อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช  รายละเอียดปรากฏตาม (ภาคผนวก ค.) แนบท้ายประกาศฯ นี้  
 

9. อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จะได้รับ 
  ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการแต่งตั้งตามต าแหน่งที่สมัครสอบแข่งขันได้   
โดยจะได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏตาม (ภาคผนวก ก.) แนบท้ายประกาศฯ นี้ 
 

 10. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสิชล  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับคะแนนที่
สอบ ได้  ใน วันที่  1  กรกฎาคม  2 56 4   ณ  องค์ ก ารบ ริห ารส่ วนต าบลสิ ชล  และทางเว็บ ไซต์    
www.sichon.go.th  โดยจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไว้เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัว 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
   (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
   (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอ านาจจ้างก าหนด 

(๓)  ผู้นั้นมเีหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(๔)  ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน    
      บัญชีผูผ้่านการเลือกสรรได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน   
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๑1. เงื่อนไขการจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
      (1) ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งและท าสัญญาจ้างพร้อมสัญญา
ค้ าประกัน โดยสัญญาค้ าประกันจะต้องมีข้าราชการอย่างน้อย ระดับ 3 ขึ้นไป ค้ าประกันกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสิชล  โดยมีเงื่อนไขการจ้างและระยะเวลาการจ้าง ดังนี้ 
   (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้            
จะได้รับการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างจากคณะกรรมการคณะกรรมการพนักงาน   
ส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีระยะเวลาการจ้างไม่ เกินคราวละ 4  ปี  ทั้ งนี้ต้องสอดคล้องกับ            
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2  ด้วย 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ  ณ  วันที่     9     มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 

 

 

                                                   (ลงชื่อ)      
                       (นายสุพจน์  พูลสวัสดิ์) 

                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก  ก 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล   ลงวันที่    9     มิถุนายน  ๒๕64 

...................................................................... 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ          

ที่เก่ียวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถ

จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 
1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้

เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน

เพ่ือเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 
1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง

จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมี
ความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆ 
จัดเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้ เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้ เพ่ือรวบรวมไว้
เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 

1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุม
หรือด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 

1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงาน 
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2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับ

รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ

ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ    
การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ    
การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทาง อ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1 
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี     ระดับ 2 
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ   ระดับ 2 

2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
 2.1  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     ระดับ 1 
 2.2 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1 
 2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1 
 2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1 
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  3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง   ประกอบด้วย 
 3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
  3.1.1 การมุ่งผลฤทธิ์      ระดับ 1 
  3.1.2 การยึดมั่นในองค์กรและจริยธรรม   ระดับ 1 
  3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 1 
  3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1 
  3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 1 
 3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
  3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์    ระดับ 1 
  3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
  3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
 

อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
 - ผู้สอบคัดเลือกได้ โดยใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 9,400 บาท  
 - ผู้สอบคัดเลือกได้ โดยใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 10,840 บาท 
  - ผู้สอบคัดเลือกได้ โดยใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 11,500 บาท      

ระยะเวลาการจ้าง 
   ท าสัญญาจ้างได้ไม่เกินคราวละ 4 ปี 
 
 
    

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



ภาคผนวก  ข 
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล  ลงวันที่    9    มิถุนายน  ๒๕64 

....................................................................................... 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

วิธีการประเมิน 

 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

       - ทดสอบความรู้ความสารถในการคิดและหาเหตุผล    
       - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน            
         ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่เหมาะสมกับ 
         ความรู้ความสามารถ 
       - ทดสอบความรู้ความสารถในการใช้ภาษา        
         โดยการให้สรุปความ และตีความจากข้อความ     
         หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาใน 
         รูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือ 
         ข้อความที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
 

 
100 

 
 

 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย 
 
 

 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
    ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบและข้อบั งคับที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน       
พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน      
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ     
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 
100 

 
 

 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย 
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สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

วิธีการประเมิน 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
    - พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2534 
    - พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 

  

 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา         
ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน        
ของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใด
เพ่ิมเติมก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ   
เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่     
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 

 
100 

 

 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 
 

 
 
หมายเหตุ   การด าเนินการทดสอบ ภาค ก และ ภาค ข  จะด าเนินการทดสอบในคราวเดียวกัน และส าหรับ
การทดสอบภาค ค  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจะต้องผ่าน ภาค ก และ ภาค ข ด้วยคะแนนภาคละไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 

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



ภาคผนวก  ค 

รายละเอียดก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ วันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล   ลงวันที่   9   มิถุนายน  ๒๕64 

...................................................................... 
 
 

วัน-เดือน-ปี ก าหนดการ หมายเหตุ 
9- 16 มิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัครสอบฯ 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 
ในวันและเวลาราชการ 

17 – 28  มิถุนายน 2564 รับสมัครสอบฯ 
29  มิถุนายน  2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 
30 มิถุนายน  2564 สอบข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์ 
1  กรกฎาคม  2564 ประกาศผลสอบฯ 

 
 
ตารางสอบ 

พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
 

วัน-เดือน-ปี/และเวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
30  มิถุนายน  2564 

เวลา 09.30 น. - 10.30 น. 
สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค ก.) 
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

30  มิถุนายน  2564 
เวลา 10.30 น. - 11.30 น. 

สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

   30  มิถุนายน  2564 
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค.) 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 
 

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


