
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด อ้าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จะด้าเนินการรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ประจ้าปีงบประมาณ 
2561 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ้านวน 1 อัตรา จึงขอประกาศให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 
 อาศัยอ้านาจตามความในข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบล 
จังหวัดตรัง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 10 มิถุนายน  2547 จึงประกาศรับ
สมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1.ประเภท/ต าแหน่งที่รับสมัคร 
      พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองคลัง   
     - ต้าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จ้านวน  1 อัตรา 
  2.หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติระยะเวลาการจ้างและ
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ ตาม ผนวก ก. แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 3.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
    3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
           ผู้ซึ่งได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่้ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก้าหนดไว้ในประกาศก้าหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส้าหรับพนักงานส่วนต้าบล ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่       
ในพรรคการเมือง 

/(6)ไม่เป็น... 
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(6) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกเพราะกระท้า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(ในวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง) 

     3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 
  4.การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
     4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
           ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที ่ ณ ส้านักปลัดอบต.  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  อ้าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่            
3 – 15 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 
      4.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
            (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด้า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปด้วย)   จ้านวน  3  รูป 
   (2) ส้าเนาทะเบียนบ้าน   จ้านวน  1  ฉบับ 
   (3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน           จ้านวน  1  ฉบับ 
   (4) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่ งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบลก้าหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย         
จ้านวน 1 ฉบับ 
   (5) ส้าเนาวุฒิการศึกษา               จ้านวน  1  ฉบับ 
   (6) ส้าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
(กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน ) ฯลฯ 
   ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้นและรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ 
     4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   (1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงตามที่ก้าหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
   ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศนี้หรือ
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่
ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดจะไม่รับสมัครหรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรรหรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรหรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแต่กรณี 
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   (๒) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท้าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆไม่ได ้
      ๔.๔ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

    องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด   ก้าหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา 
๑๐๐.- บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด) 

  ๕.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงาน 

จ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม ๒๕61 ณ ที่ท้าการองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน้้าผุด  อ้าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังและทางอินเตอร์เน็ต www.numpud.go.th 

 ๖.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
            จะด้าเนินการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสรรถนะ  ดังนี้ 

6.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
รายละเอียดภาคผนวก ข.  

6.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
รายละเอียดภาคผนวก ข.  

6.๓ ทดสอบความเหมาะสมกับต้าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐  
คะแนน)  รายละเอียดภาคผนวก ข. 

 ๗.เกณฑ์การตัดสิน 

 ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละ
ภาคไม่ต่้ากว่าร้อยละ  ๖๐  โดยการด้าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล้าดับคะแนนที่สอบได้ 

 ๘.วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด จะด้าเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างดังนี้               

วัน เดือน ปี เวลา ก้าหนดการ 
20 สิงหาคม 2561 09.00 น. – 10.00 น. 

10.00 น. – 11.00 น. 
สอบข้อเขียน(ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป) 
สอบข้อเขียน (ภาคความรู้เฉพาะต้าแหน่ง) 

22 สิงหาคม 2561  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน  
(ท้ัง 2 ภาคภาค ก.และภาค ข.) 

24 สิงหาคม 2561 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  อ้าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 

/9.การประกาศ.. 
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 ๙.การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายใน             
วันจันทร์ที ่27 สิงหาคม ๒561 ณ ทีท่้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด อ้าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังหรือ 
www.numpud.go.th 

 ๑๐.การขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
          ๑๐.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล้าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้
คะแนนสูงสุด ลงมาตามล้าดับ  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ้าตัวผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล้าดับที่สูงกว่า 

   ๑๐.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก้าหนดให้ขึ้นบัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน  ๑ ปี นับจาก 
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้  หากองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด มีการสรรหาและเลือกสรรใน
ต้าแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน ในต้าแหน่ง
เดียวกันถือว่ายกเลิก 
 ๑๑.การท าสัญญาจ้าง 
      ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจะได้รับการท้าสัญญาจ้าง
เป็นพนักงานจ้างตามล้าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตราก้าลัง 3 ปี ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63  

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                       ประกาศ ณ วันที่  23 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

                           (นายวศิาตร  แสงศร)ี 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก. 

 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
ลงวันที ่23 กรกฎาคม ๒๕61 

**************************** 
 
1.ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

ประเภทพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ    กองคลัง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ้าเป็นต้องใช้ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก้ากับ 
แนะน้า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะของงานที่ปฏิบตัิ   
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ้ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรม  

เนียม ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก้าหนด  

1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษ ีที่ค้างช้าระ เพ่ือให้สามารถ 
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน  

1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น้าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค้าสั่ง  

1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน 
เพ่ือเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก้าหนดระยะเวลา  

1.5 จัดท้าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง 
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมี
ความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

1.6 ด้าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท้าทะเบียนต่างๆ 
จัดเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวม
ไว้เป็นข้อมูลในการด้าเนินงาน  

1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช้าระ ควบคุม 
หรือด้าเนินงานเกีย่วกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท้ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง  

1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป  
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ การท้างาน
ของหน่วยงาน  
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2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค้าแนะน้า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับรอง 

ลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช้านาญแก่ผู้ที่สนใจ  
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ 

ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้  และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการบริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ 
ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต้าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด 
การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์
การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
ส้าหรับต้าแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่้ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. 
ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต้าแหน่งนี้ได ้ 

ระยะเวลาการจ้าง 
ตั้งแต่วันที่ท้าสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
9,400.- บาท/เดือน และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 2,0๐๐.-บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ข. 

 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
ลงวันที่  23  กรกฎาคม  ๒๕61 

**************************** 
หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
     ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 

- ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์  สรุปเหตุผล 
- ความรู้วิชาภาษาไทย 

       - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
- พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

    ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ภาค ข (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 
  เงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   พ.ศ.2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติภาษีบ้ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

              ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาค ค (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
- ประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ    ๒๐ คะแนน 
- วิสัยทัศน์ในการท้างาน ประสบการณ์ในต้าแหน่ง          ๒๐ คะแนน 
- การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย         ๒๐ คะแนน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ          ๒๐ คะแนน 
- มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ร่วมสังคม        ๒๐ คะแนน 

 
 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ 
ภาคไม่ต่้ากว่า  ร้อยละ  ๖๐ 

 
 
 


