
  
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  18 ข้อ 19  และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคคลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
               1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  ต าแหน่ง   1  อัตรา  คือ 
  1.1.1  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (กองคลัง อบต.)    จ านวน  1  อัตรา 
  

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
              2.๑ คุณสมบัติทั่วไป  
                   ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547       
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี  

 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน        
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลก าหนด หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้                           
                        (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
        (ค) โรคเทา้ช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ      
      (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการท้องถิ่น 

 
    2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
            คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

( ผนวก ก ) 
 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร   
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัคร โดยกรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง พร้อม 

เอกสารและหลักฐาน ซึ่ งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ ก ากับไว้ ในเอกสารทุกฉบับ                   
ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่  28 พฤศจิกายน  2559  
ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา  08.30  - 16.30  น. (ในวันและเวลาราชการ)  ณ  ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
  

4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร 
4.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
4.3 ส าเนาประกาศนียบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียน  ที่แสดงว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้มีวุฒิ 

การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ  จ านวน  1  ฉบับ 
  4.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน       
6 เดือน (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
  4.5 ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด
โรคทีเ่ป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน  1  ฉบับ 
  4.6 หลักฐานอื่นๆ พร้อมส าเนา เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
 จ านวน  1  ฉบับ 
  4.7 ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A 4 เท่านั้น และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
   

  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน ถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการรับสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
  

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  จ านวน  100  บาท  ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน
เว้นแต่มีการยกเลิกการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
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 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
  6.1 ก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่ 16 ธันวาคม 
2559  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
  6.2 ก าหนดการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก) ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559  เวลา  09.00 น. – 10.30 น. และความรู้ความสามารถ
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)  เวลา  11.00 น. – 12.30 น.  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน      
อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ ผู้ที่จะมีสิทธิ์สอบในภาค ค จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบในภาค ก ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60 และใน ภาค ข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 อนึ่งจะปิดประกาศผลการสอบ ภาค ก และภาค ข             
หน้าห้องสอบ 
  6.3 ก าหนดการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค 
ค) โดยทดสอบความเหมาะสมด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน เพ่ือใช้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม และการปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอ่ืน เป็นต้น          
ในวันพฤหัสบดี  ที่  22 ธันวาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา            
จังหวัดสระแก้ว  เวลา  13.30  น. เป็นต้นไป  
  6.4 องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  
23 ธันวาคม 2559  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
 

 7. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  ก าหนดหลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  และการสัมภาษณ์       
แบ่งออกเป็น  3  ภาค  คือ 
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ปรนัย)  จ านวน  100  คะแนน 
  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ปรนัย) จ านวน  100  คะแนน 
  ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  จ านวน  100  คะแนน 
  ซึ่งอาจพิจารณาจากความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือ
ทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามหลักสูตรแนบ
ท้ายประกาศนี้ 
 

 8. เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ถือหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย หรือตามที่
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ เห็นสมควร   
 

 9. การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  9.1 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามล าดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้มีคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน
เท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
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  9.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร             
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
  9.3 ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 
             (1) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอ านาจสั่งจ้างก าหนด 
       (2) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการ
เลือกสรร 
 

 10. การท าสัญญาจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
  10.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการพิจารณาจัดจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรและเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว) ก าหนดหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการ
เลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน อาจถอนรายชื่อ
นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน จะด าเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการ
เลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ภายหลังจากที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว) ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น 
  10.2 ในการท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะต้องน าเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาพร้อมใน
วันท าสัญญา ดังนี้ 
   (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  2  ฉบับ 
   (2) ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     จ านวน  2  ฉบับ 
   (3) เอกสารและหลักฐานคนค้ าประกัน      จ านวน  2  ฉบับ 
 

 11. ระยะเวลาการจ้างและอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ก าหนดท า
สัญญาจ้างคราวละไม่เกินสี่ปี  ซึ่งต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาในปี ต่อไป โดยได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,840 บาท  ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท         
รวมเป็นเงิน เดือนละ 12,840 บาท และสิทธิประกันสังคม   
  

        จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 

 
 

   (นายสมพร สียางนอก) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน 

 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก. 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน  เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  2559 
......................................................................................... 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง อบต.) 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับแนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1. ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า 
ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

2. เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บได้อย่าง
ครบถ้วน 

3. ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

4. รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐานเพ่ือเป็นข้อมูล 
และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 

5. จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

6. ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆ จัดเก็บรักษาหรือ
ค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
ในการด าเนินงาน 

7. สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุมหรือ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้อง 

8. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงาน 

2. ด้านการบริการ 
 1. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระรองลงมา หน่วยงาน
ราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
 2. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือ
และความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงาน 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.), อนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา อย่างอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา อย่างอ่ืนที่  ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน  เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร 

บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ลงวันที ่ 18  พฤศจิกายน  2559 

......................................................................................... 
หลักสูตรการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยการสอบข้อเขียน  100  คะแนน 
1.1 ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และภาษาไทย 
1.2 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
1.3 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 
1.4 รัฐธรรมนูญไทยแห่งราชอาณาจักไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ประกาศ/ค าสั่ง คสช. 
1.5 พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน
1.6 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
1.7 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 

 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) โดยการสอบข้อเขียน  100  คะแนน 

2.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
2.2 พ.ร.บ.เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
2.3 พ.ร.บ.เกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
2.4 พ.ร.บ.เกีย่วกับภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
2.5 วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
2.6 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 

3. ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 100  คะแนน 
 ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน เพ่ือใช้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม  และการปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก ข/01) 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   
        ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  2559 

วิธีด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ  
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ล าดับ
ที ่

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1.1  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  ประกอบด้วย 
โดยทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจหรือทางสังคม หรือทางอ่ืนใดทีเ่หมาะสมเกี่ยวกับ
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  เช่น   
- ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และภาษาไทย  
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  เศรษฐกิจ  และ
สังคม 
- พ.ร.บ.วธิีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 
- รัฐธรรมนูญไทยแห่งราชอาณาจักไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 
ประกาศ/ค าสั่ง คสช. 
- พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 
1.2  ภาคความรู้ความสามารถเฉาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
ประกอบด้วย 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 252  
- พ.ร.บ.เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
- พ.ร.บ.เกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
- พ.ร.บ.เกี่ยวกับภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
- วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
- ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 
2.1  ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  
โดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่   
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน  
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์  
ทั้งนี ้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์   
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม  และสิ่งแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  
เป็นต้น 

100 ข้อ 
(100 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 ข้อ 
(100 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 

(100 คะแนน) 

ใช้วิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้วิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

 
 
 
 
 
 
 

ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

 



 
 
 
 
 
 
 


