
 
  
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

------------------------------------------------- 
  ดวยองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื ่อจัดจางเปน
พนักงานจาง   ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในขอ  ๑๙  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา    เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน   จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเปนพนกังานจาง ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้
 

๑.  ประเภทพนักงานจางที่รับสมัคร 
 -  พนักงานจางตามภารกิจ   ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได    จำนวน  ๑  อัตรา
  

๒.  คุณสมบตัิทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับเลือกสรร 
 คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1 ผูสมัครเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนกังานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนกังานจาง  ลงวันที่  24  มิถุนายน  
2547  ขอ  4  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  ดังนี ้

(๑) มีสญัชาตไิทย 
(๒) มีอายุไมต่ำกวา 18 ปบริบรูณ  และไมเกิน ๖๐ ป   
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัตหินาที่ได  ไรความสามารถ  หรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบ้ืองตน  
สำหรับพนักงานสวนตำบล 

(๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมอืง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น 
(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดทีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๙) ไมเป นขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนกังานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
2.2 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง   ตามที่กำหนดไวในรายละเอียดตาม

ผนวก  ก  ทายประกาศฯ  น้ี 
 
        /2.3 ผูสมัครจะตอง... 
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2.3  ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที ่สมัครสอบตรงตามที ่ประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัครพรอมทั้งย่ืนและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด   ในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเกิดจากไมมายื่นหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กำหนดหรือยื่นไมครบถวน  จะถูกตัด
สิทธิในการเปนผูเขารับการคดัเลือกได  และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใชสมัครสอบ  จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมาย 

2.4 หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงไมตรงตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหนง   ตามที่ระบุไวใน ผนวก  ก  ทายประกาศฯ  นี้   จะไมมีสิทธิไดรับการจาง 
 

3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานท่ีสมัคร 
ผู สนใจติดตอขอรับใบสมัครและยื ่นใบสมัครพรอมชำระคาธรรมเนียมในการสมัคร                

ที่งานการเจาหนาที่   สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร  ระหวางวันที่ 6 – 18   พฤษภาคม  
2565   (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.3๐ น.) ในวันเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดไดที่ สำนักปลัด  องคการ
บริหารสวนตำบลเมืองเกษตร   โทรศัพท 044-756-344 หรอื www.muangkaset.go.th   

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
ผูสมัครเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง   โดยกรอก

รายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนพรอมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกตอง  มายื่นใน
วันสมัครดังตอไปนี้ 

๕.๑  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวไมเกิน     
๖ เดอืน (นับถึงวันสมัคร) โดยใหผูสมัครเขียน ชื่อ–สกุล ไวดานหลังรูปถายทุกรูป   จำนวน ๓ รูป 

5.2 สำเนาวุฒกิารศึกษา/สำเนาแสดงผลการเรียนซึ่งระบุวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตำแหนงท่ีสมัคร  โดยจะตองสำเร็จการศึกษา  และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรบัสมัคร      
คือ  วันท่ี  18  พฤษภาคม  2565      จำนวน  ๑  ฉบับ   

๕.๓ สำเนาทะเบียนบาน           จำนวน  1   ฉบับ 
๕.๔ สำเนาบัตรประจำตัว       จำนวน  1   ฉบับ 
๕.๕ ใบรับรองแพทย ที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน

สวนตำบล   ซึ่งออกไมเกิน ๑ เดือน นับตั้งแตตรวจรางกาย (ฉบับจริง) 
๕.๖ สำเนาเอกสารอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เพศชาย ตองมีใบรับรอง

พนภาระทางทหาร ฯลฯ (ถามี) 

ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวดวย 
 

5. คาธรรมเนียมการสมัคร 
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๑๐๐ บาท 
 

6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร  วัน  เวลา  สถานที่การสรรหา  ดังนี้ 
6.1 การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร   ณ  ที่ทำการองคการบริหาร

สวนตำบลเมืองเกษตร  และ www.muangkaset.go.th  ในวันท่ี   20  พฤษภาคม  2565  
6.2  กำหนดการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่   30  พฤษภาคม   2565   ณ  หองประชุม

องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร   ดังนี้ 
         /(1) สอบขอเขียน.... 
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       (1)  สอบขอเขียน  ตั้งแตเวลา   09.00   -  12.00  น.   
      (2)  เลือกสรรดวยวิธีสัมภาษณ    ต้ังแตเวลา  13.00  น. เปนตนไป 

 
7. หลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรร  

จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานจางโดยยึดหลักสมรรถนะ 
ความเทาเทียมในโอกาสและประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ ดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐานเปนธรรม 
โปรงใส ตรวจสอบได ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี โดยมีหลักเกณฑการเลือกสรรบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

๗.๑ ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป (คะแนน 50 คะแนน)  
๗.๒ ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
๗.๓ การสัมภาษณ การประเมินบุคคล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
รายละเอียดและวิธีการประเมินตามทายประกาศนี้ 

   
8. เกณฑการตัดสิน 

การตัดสินวาผูใดเปนผูคัดเลือก ใหถือเกณฑวาตองเปนผูที่ผานการประเมินสมรรถนะทุก
ภาควิชา   ไมต่ำกวารอยละ  60 
 

9. การประเมินผลการเขารับการคดัเลือกและการขึ้นบัญชีผูที่ผานการเลือกสรรได 

9.๑ การประกาศผลการคัดเลือก องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร จะประกาศ
รายชื่อผูที่เขารับการคัดเลือก ในวันที่  1  มิถุนายน  2565    โดยเรียงลำดับที่จากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลำดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูที่มีคะแนนสัมภาษณมากกวาอยูในลำดับท่ีสูง
กวา ถายังไดเทากันก็ใหผูไดรับเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับสูงกวา 

9.๒ การข้ึนบัญชีผานการเลือกสรรได จะมีอายุไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตวันประกาศรายชื่อผู
เขารับการคัดเลือกได เพื่อสั่งจางและแตงตั้งเปนพนักงานจาง เวนแต องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร  
จะมีการคัดเลือกเพื่อสั่งจางและแตงตั้งเปนพนักงานจางในตำแหนงเดียวกันนี้อีก และไดมีการขึ้นบัญชีผูเขารับ
การคดัเลือกไวใหมแลวใหถือวาบัญชีข้ึนไวกอนเปนอันยกเลิก 

9.3 ผูที่ไดขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร  ถามีกรณอียางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้   
ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้น   ดังนี้ 

     (1)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิการจางในตำแหนงที่สรรหาได 
 (2) ผูนั ้นไมมารายงานตัว  เพื่อรับการจางภายในเวลาที่องคการบริหารสวนตำบล

เมืองเกษตรกำหนด  เวนแตมีเหตุจำเปนและไดมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกำหนดเวลา
ลวงหนาไมนอยกวา   10 วัน  นับแตวันท่ีที่ทำการไปรณษณียรับลงทะเบียน 

 (3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกำหนดเวลาที่จะทำการจางใน
ตำแหนงท่ีไดรับการสรรหา 

 
 
 
 
       / 10. การทำสัญญาจาง…. 
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10.  การทำสัญญาจาง   ระยะเวลาการจาง  และอัตราจาง  

องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร จะสั ่งจางและแตงตั ้งผู ที ่ผ านการเลือกสรรไดใน
ตำแหนงพนักงานจาง ตามลำดับที่ที่ไดประกาศขึ้นบัญชีไว และไดตรวจสอบแลววาผูที่ไดรับการสั่งจางเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจาง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงสำหรับตำแหนงตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 
๒๕๔๗ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูผานการเลือกสรรได เปนผูขาดคุณสมบัติไมตรงตามที่กำหนด 
องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร  อาจถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูท่ีผานการเลือกสรรได 
  ระยะเวลาการจางและอัตราคาตอบแทนตามที่ระบุไวในผนวก  ก   ทายประกาศนี้ 

11. ขอสงวนสิทธิ์ 
องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร   ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลใดก็

ไดในกรณทีี ่คณะกรรมการพนกังานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นครราชสีมา)    ไดพิจารณาแลว
ไมเห็นชอบในการจาง พนักงานจางขององคการบรหิารสวนตำบเมืองเกษตร   โดยผูที่ผานการคัดเลือกไมมีสิทธิ์
จะเรียกรองคาใชจายหรือความเสียหาย ท้ังสิ้นและใหถือวาผูสมัครเขารบัการคัดเลือกทุกคนไดรับทราบเงื่อนไข 
และหลักเกณฑการคัดเลือกตามประกาศน้ี เปนอยางดีทุกคนแลว 

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่        เมษายน    2565   
 

                         
        (นายฉัตรธรรม   หรายกลาง) 

            นายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก. 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันท่ี         เมษายน   2565 
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ    ชื่อตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  

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

1. หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต การกำกับ    
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้  

1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงทองท่ี ภาษีปาย 

คาธรรมเนียม คาเชา คาบริการ และรายไดอื่นๆ ที่เก่ียวของตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อใหการจัดเก็บรายได
เปนไปตามเปาหมายที่กำหนด 

1.2 เรงรดั ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บคาธรรมเนียม ภาษี ที่คางชาระ เพ่ือใหสามารถ
จัดเก็บไดอยางครบถวน  

1.3 ตรวจสอบการรับเงนิ เก็บรักษา นำสงเงนิ และออกใบเสรจ็ในการจัดเก็บรายได เพื่อให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ คำสั่ง  

1.4 รวบรวมขอมูล เอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดเก็บรายได และเก็บรักษาหลักฐาน 
เพ่ือเปนขอมูล และรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามกำหนดระยะเวลา  

1.5 จัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได สถิติการจัดเก็บรายไดแตละประเภท รวมถึง
จัดเก็บขอมูลที่เก่ียวของดวยเครื่องคอมพิวเตอรตามระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหขอมูลมี
ความถูกตองและสามารถคนหาขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

1.6 ดำเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด ควบคุมหรือจัดทำทะเบียนตางๆ 
จัดเก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผูเสียภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน เพ่ือรวบรวม
ไวเปนขอมูลในการดำเนินงาน  

1.7 สอดสองตรวจตรา เรงรัดภาษีอากร คาธรรมเนียมตางๆ และรายไดอื่นคางชำระ ควบคุม
หรือดำเนินงานเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทำรายงานและปฏิบัติหนาที่เก่ียวของ  

1.8 ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป 
เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอ การทำงาน
ของหนวยงาน  

2. ดานการบริการ  
2.1 ใหคำแนะนำ ตอบปญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการจัดเก็บรายได แกเจาหนาที่ระดับ 

รองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรู ความชำนาญแกผูที่สนใจ 
2.2 ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอ

ความชวยเหลือและความรวมมือในงานการจัดเก็บรายได และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปน
ประโยชนตอการทำงานของหนวยงาน  

 



2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 

พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงนิ เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหนงนี้ได  

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงนิ เศรษฐศาสตร ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย 
การธนาคารและธุรกิจการเงนิ การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน 
เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหนงน้ีได  

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงนิ เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงน้ีได  
  

3. อัตราคาตอบแทน 
  ผูผานการเลือกสรรและไดรบัการจางเปนพนักงานจาง  จะไดรบัคาตอบแทนดังตอไปนี้ 
พนักงานจางตามภารกิจ 
- ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ไดรบัคาตอบแทนอัตราเงนิเดือนดังนี้ 
คุณวุฒิ ปวช. หรอืเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน  อัตราเงินเดือน 9,400  บาท เงินเพิ่มการ

ครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมเปนเงนิจำนวน  11,400 บาท 
คุณวุฒิ ปวท.หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน  อัตราเงินเดือน 10,840 บาท เงินเพ่ิมการครอง

ชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมเปนเงินจำนวน  12,840  บาท 
คุณวุฒิปวส.หรือเทยีบไดไมต่ำกวานี้  อัตราเงินเดือน 11,500 บาท เงนิเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว  1,785 บาท รวมเปนเงนิจำนวน  13,285 บาท 
 
ระยะเวลาการจาง 
    ระยะเวลาจาง ไมเกิน  4  ป 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ข. 
รายละเอียดวิชาท่ีจะดำเนินการสอบ    

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกษตร   
ลงวันที่       เมษายน   2565 

**************  
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ 
ก.  ภาคความรูความสามารถทั่วไป  ขอสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)   
  ทดสอบความรูความสามารถในการคดิและหาเหตุผล  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน
ดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ การใชภาษา  โดยการสรปุความ  และ
หรือตีความจากขอความส้ัน ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคำหรือกลุมคำ  
ประโยคหรือขอความสั้น ๆ  ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ 
ข.  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง  ขอสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 

๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 

2563   
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ. 2543   
6.  ความรูที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหนงที่สมัครสอบ 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติ
การศกึษา  ประวัติการทำงาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ  และจากการสัมภาษณ  ทั้งน้ีอาจ
ใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน  ความรูที่อาจใชเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงานในหนาที่  และความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ  
ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอยางอ่ืน  เปนตน 

 
 

……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


