
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหัวไทร 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ของเทศบาลต าบลหัวไทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
************************** 

  ด้วยเทศบาลต าบลหัวไทรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ
เทศบาลต าบลหัวไทร จ านวน 1  ต าแหน่ง 1 อัตรา  

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ข้อ 19 จึงรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหัวไทร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)   จ านวน 1 ต าแหน่ง 

-   ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้    จ านวน  1  อัตรา 
 

 2. คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
      ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 4 

ของประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลง
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2547 ดังต่อไปนี้ 

(1) สัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

อายุไม่เกิน 70 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน 

เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้ 
    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                                                                                                        /(8) ไม่เป็น............... 
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 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
          ผู้สมัครในต าแหน่งใดจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทนต่อเดือนที่ได้รับจากการเป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) แนบท้าย
ประกาศนี้ 
  4. การรับสมัครสอบ 
      4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
      ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบ
สมัครสอบ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหัว
ไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม - 25 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.30 -
16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถาม หมายเลข 0 -7538 -9504 ต่อ 11   

     4.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร (สมัครด้วยตนเอง) 
                           ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารมายื่นในวันรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ระบุสาขา 
ที่จะสมัคร (ต าแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ) 

(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นด า ขนาด 1 นิ้ว หรือ ¾ ซม. ถ่ายครั้ง 
เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงาน 

เทศบาลก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 
   (6) ส าเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 

(7) แสดงหลักฐานยืนยันว่าได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐาน 
แสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรค COVID 19  ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนวันสรรหา ซึ่งผลการตรวจเป็น
เอกสารตัวจริงที่ออกโดยสถานที่ตรวจ มาแสดงเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

(8) ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล 
 

ทั้งนี้ส าเนาเอกสาร หลักฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 เท่านัน้ และให้ผู้สมัครเขียน 
รับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ด้วย  

  4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
          ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครในอัตราละ 100 บาท เมื่อ
สมัครแล้ว ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มี
การขอเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต นั้น 
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  4.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
      ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในในสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอัน
เป็นเหตุผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมี
คุณสมบัติไม่ครบหรือไม่ถูกต้องตามประกาศฯ จะถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรในครั้งนี้ถือเป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
   เทศบาลต าบลหัว ไทร  จะประกาศรายชื่ อผู้มี สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ใน
วันที่ 26  มกราคม 2565  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหัวไทร  ผู้ สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้   ณ  
ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลหัวไทร และทางเว็ปไซต์  www.huasaicity.go.th 

6. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
    เทศบาลต าบลหัวไทร ก าหนดด าเนินการสรรหาฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาค

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 27  มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหัวไทร (ชั้น 2) 

 

7. หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
    เทศบาลต าบลหัวไทร จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบข้อเขียน และวิธีการ

สัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องรับการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ภาคผนวก ข) ท้ายประกาศนี้ 
 

8.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

60  การด าเนินการจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามล าดับ ในกรณีทีม่ีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้
ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนน
เท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า เป็นผู้มีสิทธิก่อนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้ใช้บัญชีมีอายุ
ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใน
ต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
     เทศบาลต าบลหัวไทร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงล าดับจากผู้สอบแข่งขันได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาถึงคะแนนต่ าสุดตามล าดับ ในวันที่ 28 มกราคม 2565  ณ เทศบาลต าบลหัวไทร และทางเว็ปไซต์ 
www.huasaicity.go.th 

     /9.1 ผู้ที่.................... 
 

http://www.huasaicity.go.th/
http://www.huasaicity.go.th/
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 9.1 ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน 
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 

(1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์รับการท าสัญญาจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อท าสัญญาจริงเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
(3) ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะท าสัญญาจ้างในต าแหน่งที่ผ่าน 

การเลือกสรร 
 
 10. การท าสัญญาจ้าง 
      10.1 ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งตามล าดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรร 
      10.2 แต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่า คุณวุฒิการศึกษา ตามที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ก าหนด  
      10.3 เทศบาลต าบลหัวไทร จะท าสัญญาจ้าง ต่อเมื่อ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรธีรรมราช มีมติเห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
      10.4 เทศบาลต าบลหัวไทรจะท าสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 

อนึ่ง ส าหรับการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร หากเทศบาลต าบลหัวไทร  ตรวจสอบภายหลัง 
ว่าผู้ผ่านการเลือกสรรมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ เทศบาลต าบลหัวไทรขอสงวนสิทธิในการท าสัญญาจ้าง
และขอยกเลิกกรณีที่ได้ท าสัญญาจริงไปแล้ว 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่   10  มกราคม   2565 

 

 
                                                                       
 

 (นายเรวัตร  ด่านตันติศุภกุล) 
            นายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหัวไทร 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ของเทศบาลต าบลหัวไทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลงวันที่ 10 มกราคม 2565) 
****************************************************************************************************** 
 
ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
สังกัด    กองคลัง 
ระยะเวลาจ้าง ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่า 

เช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บได้ 
อย่างครบถ้วน 

1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้เพ่ือให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐานเพื่อเป็น 
ข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 

1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บ 
ข้อมูลที่เก่ียวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
      1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆจัดเก็บ
รักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลในการด าเนินงาน 
       1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุมหรือ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้อง 
       1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงาน 
                                                                                                                    /ด้านบริการ..... 
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 2. ด้านการบริการ 

2.1 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับการงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับ 
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 

2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ 
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของ 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

     มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางบัญชี  

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.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุ การ การตลาด การขาย 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน 
เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
    3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงานควบคุม (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ  ระดับ 1 
      ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1 
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1 
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี      ระดับ 1 
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายระเบียบพัสดุ    ระดับ 1 

      2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรบการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
 2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1 
 2.2 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1 
 2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1 
 2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1 
 
                                                                                                                  /อัตราค่า............. 
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2. อัตราค่าตอบแทน 
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะได้รับค่าตอบแทน พร้อมค่า 

ครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558  โดยสรุปดังนี้ 
 

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทน 9,400.- บาท 
ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท 

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทน 10,850.- บาท 
                                          ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท 

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทน 11,500.- บาท 
ค่าครองชีพชั่วคราว 1,785.- บาท 

 
 **ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
************************************************************************************* 
ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
สังกัด   กองคลัง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
   -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
  - พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
14)พ.ศ. 2562 
  - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
  - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  - การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ 
  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 

100 โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

วันที่ 27 มกราคม 2565 
เวลา 09.00 – 10.30 น. 
ณ . ห้องประชุมเทศบาล

ต าบลหัวไทร 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
  - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พงศ. 2560 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
 - พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบดุล งบกระแสเงิน สินทรัพย์ 
 - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 

100 โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

วันที่ 27 มกราคม 2565 
เวลา 10.30 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาล

ต าบลหัวไทร 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
พิจารณาจากความเหมาะสมกับต าแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมทางอ่ืนของผู้เข้าสอย
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
วันที่ 27 มกราคม 2565 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลหัวไทร 

รวม 300  



 
 
 


