
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

-----------------------------------------  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีความประสงค์จะรับสมัคร     
บุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 – 25666 จ านวน 4 ต าแหน่ง 4 อัตรา เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอน   
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตา มความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ดังนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง และช่ือต าแหน่ง  

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 
  - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  1  อัตรา  
  - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จ านวน  1  อัตรา  

  พนักงานจ้างทั่วไป (ทักษะ) 
  - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จ านวน  1  อัตรา 
  - ต าแหน่งพนักงานผลิตน้ าประปา    จ านวน  1  อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

     ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี ้

  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีสัญชาติไทย  
  ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี 
  ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔. ไม่เป็นผู้พิการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน       
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น  ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 
  ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



-2- 

  ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  พระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งต้ังได้  ท้ังนี้ 
ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ท่ี นว.๘๙ /๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗  มิถุนายน ๒๕๔๘  และตาม
ความในข้อ ๕ ของค าส่ังกรมมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

  หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า     
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครฯ รายละเอียดปรากฏตาม (ภาคผนวก ก.) แนบท้ายประกาศนี้  

3. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

3.1 ก าหนดการรับสมัคร  

 ต้ังแต่วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที ่15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  ต้ังแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)  ณ องค์การบริหารส่วนต าบล หนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7528-4757  

 3.2  วิธีการยื่นใบสมัคร 
 สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจ าตัวสอบด้วยลายมือของ

ตัวเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับ
ถึงวันท่ีสมัคร) จ านวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจ านวน 1 รูป ในบัตรประจ าตัวสอบ จ านวน 2 รูป 
พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ข้อ 4  

ผู้สมัคร จะต้อง เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  ต าแหน่งละ  100  บาท  ค่าธรรมเนีย มการสมัคร      
จะไม่จ่ายคืนใหไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 อนึ่ง  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร 
พร้อมท้ังยื่นเอกสารหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีก าหนด ในกรณีท่ีผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ยื่น
หลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีก าหนด หรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบ และหากมีกรณีปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย หากตรวจสอบพบภายหลัง
ว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีก าหนด คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างต าแหน่งใด ๆ  

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร ดังนี้ 
 4.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ  
 4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ  
 4.3 ส าเนาปริญญาบัตร/ ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีแสดง

ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีสมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีท่ีหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้
แนบฉบับท่ีแปลเป็นภาษไทยพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ  1  ฉบับ 
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 4.4 ใบรับรองแพทย์ปริญญาท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศท่ีคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดตรัง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันท่ีตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง) 

 4.5 หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน (ถ้ามี)  
 4.6 ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ 

  4.7 ส าเนาหลักฐานรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร   จ านวน  ๑   ฉบับ (ถ้ามี) 
 4. 8 ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด เอ 4 เท่านั้น  

5. เง่ือนไขการสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง    
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผล
ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ต้ังแต่ต้น 

6. ระยะเวลาและเง่ือนไขการจ้าง 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปรือ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในกรณีต่อสัญญาจ้าง 

  พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในกรณีต่อสัญญาจ้าง 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่  

  7 .1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ ประเมิน
สมรรถนะ ในวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัด
ตรัง ทางเว็บไซต์ www.tambonnongprue.go.th และทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7528-4757 
  7.2  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

   พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และต าแหน่งผู้ช่วย      
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สอบ ภาค ก. ภาคความรู้ ความสามารถท่ัวไป และภาค ข. ภาคความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง  ในวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  โดยให้รายงานตัวก่อนการ
สอบคัดเลือก เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  
   สอบ ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองป รือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  (ส าหรับ  
ผู้ท่ีสอบผ่าน ภาค ก. และภาค ข. ในแต่ละภาคต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ) 

   พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และต าแหน่งพนักงานผลิต
น้ าประปา สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยให้รายงาน
ตัวก่อนการสอบคัดเลือก ใน เวลา 09.40 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอ
รัษฎา จังหวัดตรัง  
 

http://www.tambonnongprue.go.th/


-4- 

8. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
โดยยึดหลัก “สมรรถนะ”  ความเท่าเทียมกันในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
  วิธีการประเมิน “สมรรถนะ”  

  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และต าแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ประเมิน ดังต่อไปนี้ 
   ภาค ก. สอบภาคความรู้ ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  (จ านวน  ๑๐๐  คะแนน) 
   ภาค ข. สอบภาคความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  (จ านวน  ๑๐๐  คะแนน) 
   ภาค ค. สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  (จ านวน  ๑๐๐  คะแนน)  

   รายละเอียดปรากฏตาม (ภาคผนวก ข.) แนบท้ายประกาศฯ นี้ 

  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และต าแหน่งพนักงานผลิตน้ าประปา 
  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปรือก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
  ๑)  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ   ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๗๐  คะแนน 
  ๒) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
จ านวน   ๘๐  คะแนน  และ 
  ๓) คุณลักษณะอื่นๆ  ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ การอุทิศเวลาให้แก่
ทางราชการของพนักงานจ้าง  จ านวน   ๕๐  คะแนน  
  ท้ังนี้ รวมคะแนนตามข้อ ๑), ๒) และ ๓) จ านวน ๒๐๐ คะแนน โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

9. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะใน แต่ละภาค 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ ในกรณีท่ีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันพิจารณา
ให้ผู้ท่ีมีคะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาค ความสามารถ
ท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ทีได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า โดยการจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ 

ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องได้คะแนน ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
60  (ท้ัง ภาค ก. , ภาค ข. และ ภาค ค.) 

10. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

  10 .๑ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ สอบคัดเลือก            
ในวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  ทาง
เว็บไซต์ www.tambonnongprue.go.th และทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7528-4757 
  10.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วัน
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีท่ีได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อท า
สัญญาจ้างไปแล้วก่อนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะมีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่ 
แล้วแต่กรณี 
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  10.๓ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 
   (๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ ในการท าสัญญาจ้างในต าแหน่งท่ีสอบได้  
   (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการท าสัญญาจ้างภายในเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปรือก าหนดไว้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๑๐ วัน นับแต่วันท่ีท่ีท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
   (๓) ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามก าหนดเวลาตามสัญญาจ้าง  

11. การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปรือ ตามล าดับท่ีในบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และองค์การบริหารส่วนต าบล หนองปรือ      
จะท าสัญญาจ้างตามต าแหน่งท่ีผ่านการสอบคัดเลือก ตามระยะเวลา ค่าตอบแทนท่ีก าหนดท้ายประกาศรับสมัครนี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัด) 
  การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ
โดยยึดสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการท่ียุติธรรม
โปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี อย่าหลงเช่ือ หรือยอมเสียทรัพย์สิน
ให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใด
เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบคัดเลือกได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการ สรรหาและเลือกสรรได้
ทราบ เพื่อจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี   24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

    สมบัติ กุลกิจ 
       

(นายสมบัติ  กุลกิจ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
ลงวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 

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

ชื่อต าแหน่ง     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   (จ านวน  1  อัตรา) 

ต าแหน่งประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ 

สังกัด   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  

หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้ การก ากับแนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือส่ังการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการท างบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน 
  1.3 ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงิน 
เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน 
  1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบส าคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงการด าเนินการต่าง ๆ ทางการเงินและบัญชี 
  1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฎิบัติงาน 
  1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานและระเบียบท่ีก าหนดไว้ 
  1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานการเงินและบัญชี เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ด้านการบริการ 
  2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ช้ีแจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา 
หน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนท่ัวไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ท่ีสนใจ 
  2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการท่ัวไปต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการท่ัวไปต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาทางบัญชี พณิชยการ 
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการท่ัวไป ต้องมีการศึกษาวิชา
บัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 
ชื่อต าแหน่ง     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   (จ านวน  1  อัตรา) 

ต าแหน่งประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ 

สังกัด   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  

หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการท่ีชัดเจน  ภายใต้ การก ากับ  แนะน า ตรวจสอบ  
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียม  ค่าเช่า  
ค่าบริการ  และรายได้อื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี   
ก าหนด 
  1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  ภาษี ท่ีค้างช าระ  เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้
อย่างครบถ้วน  
  1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้  เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าส่ัง  
  1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน  เพื่อเป็น
ข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา  
  1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้  สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท  รวมถึงจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด  ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆ  จัดเก็บ
รักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
ในการด าเนินงาน  
  1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ  และรายได้อื่นค้างช าระ  ควบคุมหรือ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้อง  
  1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน  ท่ัวไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ การท างานของหน่วยงาน  
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 2. ด้านการบริการ  
  2.1 ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  ช้ีแจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้  แก่เจ้าหน้าท่ีระดับ  รองลงมา  
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ท่ีสนใจ 
  2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม  กับหน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนท่ัวไป  เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้  และแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงาน  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป  
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป  
คอมพิวเตอร ์เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร ์ทางบัญช ีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและ
ธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป  คอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์  หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  พาณิชยการ  
เลขานุการ  การตลาด  การขาย  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  การจัดการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป  
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 
 
ชื่อต าแหน่ง     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า)   (จ านวน  1  อัตรา) 

ต าแหน่งประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป 

สังกัด   ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  

หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ 

น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า) หรือปฏิบัติงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และ
จะต้องได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า) 
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการ
ท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะของบุคคลด้วยการ
ทดลองปฏิบัติ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภทท่ี 2 ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก 
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ชื่อต าแหน่ง     พนักงานผลิตน้ าประปา   (จ านวน  1  อัตรา) 

ต าแหน่งประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป 

สังกัด   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  

หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ต้องท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการผลิตน้ าประปา  จัดหาน้ าสะอาดบริการประชาชน  บริการผู้ใช้น้ าประปา
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.๓ , ม.๓ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้และมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  หรือในกรณีท่ีไม่ได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ จะต้องมีความรู้
ความสามารถ และทักษะในงานท่ีได้ปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่า ๕  ปี ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงาน
นั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบ
ทักษะเฉพาะของบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 

ระยะเวลาการจ้าง 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี  (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในกรณีต่อสัญญาจ้าง 

  พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในกรณีต่อสัญญาจ้าง 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด 

อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท  เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 
  คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 
  คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท 

  พนักงานจ้างทั่วไป 

  - อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ เดือนละ 1,000 บาท  
 

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



ภาคผนวก ข. 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ ลงวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

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

พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ผู้เข้ารับการสรรหาต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 

1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล 
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ 

เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็น
จากข้อมูลสมมติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ โดย
ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 
 1.2 วิชาภาษาไทย 

ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความ
ส้ันๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความส้ันๆ 
หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถของต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 
  
 1.3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
    (1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  
  (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  (4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  
  (5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  (6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  (7) เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 
 ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน 
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.  ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ”ของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 
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 ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  3. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
  4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  5. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  6.  ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ”ของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) รายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ท้ังนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม
อีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการฯก าหนดในวันสอบ และพิจารณา
จากความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น  
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