
(ภาคผนวก  ก) 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลงวันท่ี  8  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65 
**************************************************** 

1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา ดังน้ี 

 ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
 หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง   
  1. จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่งจัดเก็บเองและเงินโอนทุกประเภท รับเงินรายได้ 
ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งน าใบส่งเงินสรุปฯ โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอนต่างจังหวัด  
และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน น ามารวมในใบน าส่งเงิน กรณีรับเงินสดหรอืเช็คต่างจังหวัดก่อนน าฝากธนาคาร
และส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพื่อจะได้สอบยันให้ตรงกัน 
  2. ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร รวมทั้งรายการรายละเอียดต่างๆของผู้มาช าระค่าภาษีทุกประเภท
กับระเบียบลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและท าให้เป็นปัจจุบัน มีการจ าหน่ายช่ือลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่  ใบเสร็จรับเงิน 
และวันที่รับช าระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
  3. งานประเมินการจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมรายงานการ
ประชุม จัดท ารายละเอียดแบ่งโซนบล็อก ล็อคตามแผนที่ภาษี เพื่อก าหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี 
  4. จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี  เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้ 
จากลูกหนี้โดยตรง 
  5. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษีประจ าเดือน ได้แก่ ค่าโรงเรือนและที่ดินภาษีบ ารุงท้องที่ภาษี
ป้าย กิจการค้าน่ารังเกียรติและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ลูกหนี้ค่าน้ าประปา 
  6. งานเร่งรัดจัดเก็บและการตรวจสอบภาษีประจ าเดือน เช่น ค่าน้ าประปา ค่าขยะให้หมด 
ไป โดยไม่มีค้างหรือมีรายการต้องตัดมาตรน้ า ก็ให้ด าเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างช าระ 
  7. งานจัดท าทะเบียน ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
  8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ  จัดเก็บรายได้ งานภาษีทุกประเภท บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง
ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสติ์ร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิซาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาหรือทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสติ์ร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิซาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
   
 



 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิซาหรือทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐตาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิซาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

   อัตราค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเดือนละ  11,500  บาท รวมเงินเพิ่มค่า
ครองชีพช่ัวคราวไม่เกินเดือนละ   13,285 บาท  
   
 ระยะเวลาการจ้าง 
   

  ระยะเวลาการจ้างไมเ่กินคราวละ  4  ป ี
**ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ภาคผนวก  ข) 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลงวันท่ี 8 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65 
********************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนน 200  คะแนน 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 50 ข้อ 100 คะแนน 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 50 ข้อ 100 คะแนน 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
     - การสัมภาษณ์ 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม 300  
 

ก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และเลือกสรร โดยวิธีการสอบข้อเชียนและสอบสัมภาษณ์ ดังน้ี 

1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  ข้อเขียนแบบปรนัย  จ านวน 50  ข้อ  100  คะแนน  ดังนี้ 
 1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ทดสอบความสมารถในการศึกษา วิเคราะห์

และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผล
ทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลที่น่าจะเป็นไปตามชัอมูล หรือสมติฐาน 
และเหตุการณ์บ้านมืองปัจจุบัน 

 2. วิชาภาษาไทย ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาโดยการให้สรุปความ และหรือดีความ จากข้อความ
สั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใข้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า บระโยคหรือข้อความสั้นๆ 

 3. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ข้อเขียนแบบปรนัย  50 ข้อ 100 คะแนน ดังนี้ 
      1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

2. พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕3๗ และที่แก้ไซเพิ่มเติม 
3. พรบ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน พศ. ๒5๔๒ 

 4. พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นติน พ.ศ ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 5. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 6. พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสืงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕62 
 9. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
 10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 12. ระเบียบกระทรวงมหาดโทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2543 
 



 
 
3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) แบบสัมภาษณ์   จ านวน 100 คะแนน  ดังนี้ 

          - ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน ของผู้สมัครสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม 
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ภาคผนวก  ค) 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
ลงวันท่ี  8  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65 

********************************** 
ระเบียบการในเข้าสอบให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบดังน้ี 
 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  ห้ามสวมกางเกง

ขาสั้น เสื้อไม่มีแขน  รองเท้าแตะฟองน้ า 
 2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบทีจ่ะต้องทราบวัน  เวลา  สถานที่สอบ 

  3. ผู้ เ ข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ซึ่ งมีรูปถ่ายของผู้ เข้าสอบ 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน เพื่อใช้แสดงตนในการเข้าสอบ ทั้งนี้ หากไม่มีบัตรดังกล่าว
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 

 

 

 

 
 

 


