
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
.............................................................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  อ าเภอคลองหาด   จังหวัดสระแก้ว  มีความประสงค์
จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ในต าแหน่งต่าง ๆที่ว่างอยู่ จ านวน 3 ต าแหน่ง รวม 4 อัตรา  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 )   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2547  หมวด 4 ข้อ 18 ข้อ 19 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1.  ต าแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร 

      ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน 1 ต าแหน่ง 
    ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน     1   อัตรา 
 ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป            จ านวน  2 ต าแหน่ง 
  ต าแหน่ง นักการ      จ านวน      1   อัตรา 
            ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     จ านวน       2   อัตรา 
            (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง) 

  2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
    ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
        2.๑  มีสัญชาติไทย 
    2.2  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
    2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    2.4 ไม่ เป็นผู้ มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้   ไร้
ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบลดังต่อไปนี้ 
       (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม 
       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

   (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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2.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ 
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    2.6  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
    2.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จ าคุก
เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
    2.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    2.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

  3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนด ที่ระบุไว้ในรายละเอียด               
(ตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศฯนี้) 
   (1) ให้ผู้สมัครได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็น
ผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  

  4. ก าหนดวันเวลา  การรับสมัครสอบ 
   4.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว  ระหว่างวันที่ 21 - 30  มิถุนายน  2565  เวลา 08.30 - 16.30 น.  (ในวันและเวลา
ราชการ) 

  5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนใบสมัคร    
   ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง มายื่นในวันสมัครพร้อมด้วย
หลักฐานดังต่อไปนี้ 
   1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ   (พร้อมฉบับจริง) 
   2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
   3)  ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ  จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 

4)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1.5 x 1  นิ้ว  
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
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   5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย   จ านวน  1  ฉบับ 
   6) ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือ
ใบทหารกองเกิน (สด.9) ทะเบียนหย่า   จ านวน  1  ฉบับ  
  หมายเหตุ   
  ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และ
มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบและไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร   
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ต าแหน่งละ  100  บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน
เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตจะจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต  
หรือส่อไปในทางทุจริต 
  7.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก        
ในวันที่  5  กรกฎาคม 2565   ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  อ าเภอคลองหาด  จังหวัด
สระแก้ว    

8.  หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คะแนนรวม  300 คะแนน   
แยกเป็น 
         - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จ านวน  100 คะแนน โดยวิธี
สอบข้อเขียนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถทั่วไป  สถานการณ์ปัจจุบัน 
    - ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) จ านวน 100 
คะแนน  โดยวิธีสอบข้อเขียนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
    - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  จ านวน 100 คะแนน โดยวิธี
สอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข.) 
   2. ต าแหน่ง นักการ   คะแนนรวม 200 คะแนน   แยกเป็น 
    - ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  จ านวน 100 คะแนน  ทดสอบ
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการทอสอบภาคความรู้ความสามารถโดยการปฏิบัติ 
    - ทดสอบความรู้ทักษะการตกแต่งสวนหย่อม 
    - ทักษะการท าความสะอาด และดูแลรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเบื้องต้น ตามความเหมาะสม 
    - ภาคความเหมาสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์  จ านวน 100 คะแนน   
โดยวิธีประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้ารับการคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์ 
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   3. ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     จ านวน   300   คะแนน 
    - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จ านวน  100 คะแนน โดยวิธี
สอบข้อเขียนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถทั่วไป  สถานการณ์ปัจจุบัน 
    - ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) จ านวน 100 
คะแนน  โดยวิธีสอบข้อเขียนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
    - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  จ านวน 100 คะแนน โดยวิธี
สอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข.) 

9.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
   ให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน  เวลาและสถานที่สอบ  ดังนี้ 
 

วัน / เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่  8  กรกฎาคม  2565 
เวลา  09.00  -  10.30  น. 

 
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  

( สอบข้อเขียน ) 

 
ห้องประชุม  อบต.ไทรทอง 

เวลา  10.30  -  12.00  น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง
(สอบข้อเขียน) 

ห้องประชุม  อบต.ไทรทอง 

เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) 

ห้องประชุม  อบต.ไทรทอง 

10.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับที่ จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดับ หากผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า 

11.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
   11.1  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ในวันที่  15 กรกฎาคม  2565   ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
อ าเภอคลองหาด   จังหวัดสระแก้ว 

    11.2  การประกาศผลการสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง              
จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีที่
มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้า
ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 

    11.3 องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน      
1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ไว้ใหม่แล้ว  ให้ถือว่าบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 
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  12.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
   12.1  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะได้รับการสั่งจ้างและ
แต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ตามล าดับที่ที่ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่
ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่  ก.อบต. ก าหนด  
เว้นแต่ 
    1 )  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
    2 )  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
    3 )  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างเป็น
พนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได ้

12.2  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้
ในต าแหน่งดังกล่าวข้างต้น  ตามล าดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด) และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.อบต.ก าหนด ทั้งนี้ หากตรวจพบ
ภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง  อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน มิถุนายน   พ.ศ.  2565 

 

 

(นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   
ลงวันที่  14  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
1.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
   ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยตรวจรับและ
พิจารณาแบบแสดงรายการ ค าร้อง หรือค าขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม รับช าระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน 
และลงบัญชี จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี 
ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน ๆ ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี การด าเนินคดีผู้ค้างช าระภาษี ออกหมายเรียก
และหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษาและน าส่งเงิน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า 

ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป ตามเป้าหมายที่
ก าหนด  

1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถ จัดเก็บได้
อย่างครบถ้วน  

1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง  

1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน เพ่ือเป็น
ข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา  

1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึ ง จัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมีความ 
ถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่าง ๆ จัดเก็บ
รักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้เป็น 
ข้อมูลในการด าเนินงาน  

1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุมหรือ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้อง  

1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท า งานของ
หน่วยงาน 
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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 เพ่ือขอความ

ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานของหน่วยงาน 

1.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.,หรือ ก.อบต.
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ไดร้ับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.,หรือ ก.อบต.
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.,หรือ ก.อบต.
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
1.4 ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  3  ปี 
1.5 ค่าตอบแทน 

1. ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)         ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท       
    ค่าครองชีพชั่วคราว  2,000 บาท          รวมค่าตอบแทนทั้งหมด 11,400 บาท 
2. ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)    ค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท 
    ค่าครองชีพชั่วคราว  2,000 บาท          รวมค่าตอบแทนทั้งหมด 12,840 บาท 
3. ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท 
    ค่าครองชีพชั่วคราว  1,785 บาท          รวมค่าตอบแทนทั้งหมด 13,285 บาท 
 

2.ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป   ต าแหน่งนักการ 
 2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเปิด-ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และดูแลรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการมิให้สูญหายหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
 2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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 2.3 ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน 
  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี   โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท  และ
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท/เดือน 
 

3. พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  ปฏิบัติที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลหรือปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
คุณลักษณะตามวัย 

  3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

  5. ปฏิบัติงานร่วมมือกับเครือข่ายการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ม.ศ.3 ม.3 ม.6 หรือเทียบเท่าทุกสาขา  หรือเทียบได้ 

ไม่ต่ ากว่านี้  หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

          3.4 ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน 
  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี   โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท  และ
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท/เดือน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
    ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2565 
********************************  

1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

1.1  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก  คะแนนเต็ม  100  คะแนน )  
๑. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
๒. ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
๔. การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการวัดผล  
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

                     6. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม    
ถึงปัจจุบัน     

1.2  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข  คะแนนเต็ม  100  คะแนน )  
๑. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
5. ความรู้เกี่ยวกับงาน “ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของต าแหน่งทีส่มัครสอบ” 

1.3  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค  100 คะแนน )  
๑. ประวัติส่วนตัว การศึกษา     20 คะแนน 
๒. ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ    20 คะแนน 
๓. การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงทีวาจา การแต่งกาย  20 คะแนน 
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
5. มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ร่วมสังคม  20 คะแนน 
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2.ต าแหน่ง นักการ 
 2.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100 คะแนน 
  ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
โดยการปฏิบัติ 
  - ทดสอบความรู้ทักษะการตกแต่งสวนหย่อม 
  - ทักษะการท าความสะอาด และดูแลรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเบื้องต้น ตามความเหมาะสม 
 2.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้ารับการคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์ 
เช่น ท่วงท่า วาจา อารมณ์ การปรับตัวเข้าร่วมกับผู้ร่วมงาน ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
3. ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
 3.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก  คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
  3.1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
  3.1.2 วิชาภาษาไทย 
  3.1.3 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
   -พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
   -พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
   -พระราชกฤาฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 
   -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
 3.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
     - มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 
  - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
  - จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
  - จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ 
  - การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 

3.3  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค  100 คะแนน )  
๑. ประวัติส่วนตัว การศึกษา     20 คะแนน 
๒. ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ    20 คะแนน 
๓. การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงทีวาจา การแต่งกาย  20 คะแนน 
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
5. มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ร่วมสังคม  20 คะแนน 

 


