
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเขาขวาง 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 

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

ด้วยเทศบาลต าบลเขาขวาง   อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประเภทพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 ต าแหน่ง  

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 และ ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดราบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเขาขวาง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบ   
1.1 กองคลัง   

 พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีคุณวุฒิ)  
 1.1.1  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    จ านวน  ๑  อัตรา 
 พนักงานจ้างทั่วไป   
 1.2.1 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป     จ านวน  1  อัตรา 

1.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 พนักงานจ้างทั่วไป 
 1.2.1 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป     จ านวน  1  อัตรา 

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ท่ีจะได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด 1 ข้อ 4 ของประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่   ๒๒  
กรกฎาคม  ๒๕๔7  ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท า
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ 
1. หากเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลู กจ้างชอง

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสือรับรองและหนังสือ
ยินยอมจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้สมัครสอบในต าแหน่งที่สมัครแนบมาพร้อมใบสมัครและในวันท าสัญญาจ้าง
จะต้องไม่เป็นลูกจ้างของหน่วยงานใด 

2. ส าหรับพระภิกษุสามเณรไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ ตามหนังสือส างานงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2510 หนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความ
ในข้อ5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 21 กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณร
ในภายหลังระหว่างด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หากยัง
ครอบสมณเพศ อยู่ในวันที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่

ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้  

3. ระยะเวลาการจ้างและค่าตอบแทน 
3.1 ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับในบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและ

เลือกสรร 
3.2 การท าสัญญาจ้าง 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 
- พนักงานจ้างทั่วไป ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

3.3 ค่าตอบแทน 
-   พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวส. 
 ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท 
 ค่าครองชีพชั่วคราว  1,785.- บาท 
-   พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวท. 
 ค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท 
 ค่าครองชีพชั่วคราว  2,000.- บาท 
-   พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวช. 
 ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท 
 ค่าครองชีพชั่วคราว  2,000.- บาท 
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-   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท 
 ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท 

4. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
 ก าหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  8 - 17   มิถุนายน    2563   (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐ น.  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) ส านักงานเทศบาลต าบลเขาขวาง อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0 3273 9821 ต่อ ๔๐๕  

  5.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครและต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเขียนด้วย
ลายมือตัวบรรจงและรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด าขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน                 
ไม่เกิน  ๖  เดือน  (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน  3  รูป 

(2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 
(3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(4)  ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล

ก าหนด  ซึ่งออกไม่เกิน  ๑  เดือน  นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน  1 ฉบับ 
 (5)  ส าเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

(6)  ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) (ถ้ามี) 
(7)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล , ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
(8)  หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

ในการท างาน (ถ้ามี) 
(9)  หนังสือยินยอมจากหน่วยงานหรือส่วนราชการอนุญาตให้สอบ ส าหรับข้าราชการ 

พนักงานจ้างและลูกจ้างของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 

 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
สมัคร อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับ
การจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครต าแหน่งละ 
100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหา
และเลือกสรรในครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมกับผู้สมัคร
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 
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7.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 เทศบาลต าบลเขาขวาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับ

การเลือกสรรให้ทราบ ในวันที่   19  มิถุนายน  2563  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเขาขวาง  อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี และทาง www.khaokwang.go.th 

8.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบ   
 8.1 เทศบาลต าบลเขาขวาง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จะด าเนินการสอบข้อเขียน           
ในวันที่  23  มิถุนายน  2563  โดยการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา 90.00 น.-10.00 น. 
และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) เวลา 10.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุม
ส านักงานเทศบาลต าบลเขาขวาง (ชั้น 2) อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   
 8.2 สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่  23  มิถุนายน 2563 
ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลเขาขวาง (ชั้น 2) 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
    เทศบาลต าบลเขาขวาง ก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

โดยยึดหลักสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เทศบาลต าบลเขาขวางก าหนด              
โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หรือวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม  ดังนี้ 

 9.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  100  คะแนน แบ่งเป็นการสอบข้อเขียน (50 
คะแนน) และการสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 

 9.2 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองคลัง โดยวิธีการสอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  แบ่งเป็นการสอบข้อเขียน (50 คะแนน) และการสัมภาษณ์               
(50 คะแนน) 

 9.3 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โดยการสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค           

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

11.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 เทศบาลต าบลเขาขวาง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 25   

มิถุนายน 2563   ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเขาขวาง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

12.  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
12.๑  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะเรียงตามล าดับที่จากผู้ผ่านการ

สรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ถ้าคะแนนเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้          
ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
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12.๒  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  แยกเป็นแต่ละต าแหน่ง และขึ้น
บัญชีไว้เป็นเวลา  ๑  ปี  นับต้ังแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
 12.3  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ 
 (๑)   ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในต าแหน่งผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

(2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่
ก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นแต่ได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
10 วัน นับแต่วันที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

(3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะและแต่งตั้ง
ตามล าดับที่ได้ล าดับที่ 1 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕63 

                   
              (นายสมพงศ์    พรามสุภา) 

                                                      นายกเทศมนตรีต าบลเขาขวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลเขาขวาง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลเขาขวาง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่   27   พฤษภาคม   2563 

…………………………………………………………… 
 

ส่วนราชการ กองคลัง 

1.  ชือ่ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จ านวน  1  อัตรา 

     ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ     

    หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ปฏิบัติ งานด้านการจัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีป้ าย 
ค่าธรรมเนียม  ค่าเช่า  ค่าบริการ  และรายได้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  1.2 เร่งรัด  ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถ
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 
  1.3 ตรวจสอบการรับเงิน  เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
  1.4 รวบรวมข้อมูล  เอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน
เพ่ือเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 
  1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้  สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท  รวมถึง
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมี
ความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่าง ๆ 
จัดเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพื่อรวบรวม
ไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
  1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุม
หรือด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 
  1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงาน 
 
 



 
 2. ด้านการบริการ 
  2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
  2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อการท างานของหน่วยงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ  เลขานุการ  การตลาด  การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ  การ
จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได ้

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ  การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ  การตลาด  การขาย  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  การจัดการ  บริหารธุรกิจ      
การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที ่ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได ้

อัตราค่าตอบแทน 

คุณวุฒิ ค่าตอบแทน 

(บาท) 

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

(บาท) 

รวมเป็นเงิน 

เดือนละ (บาท) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9,400 2,000 11,400 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 10,840 2,000 12,840 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,500 1,785 13,285 

 
 ระยะเวลาการจ้าง 

ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี โดยเบื้องต้นจะต้องถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ
ระยะเวลาที่เหลือตามแผนอัตราก าลัง 

 
 
 
 
 
 



 
 

2.  ชื่อต าแหน่ง   คนงานทั่วไป     จ านวน  1  อัตรา  
ประเภทพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างท่ัวไป       

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ และปฏิบัติงานอ่ืน

ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 - มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
 ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000.- บาท 
 ระยะเวลาการจ้าง 

ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี โดยเบื้องต้นจะต้องถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ
ระยะเวลาที่เหลือตามแผนอัตราก าลัง 
 

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3.  ชื่อต าแหน่ง   คนงานทั่วไป     จ านวน  1  อัตรา 
ประเภทพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างท่ัวไป       

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. คุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000.- บาท 

ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี โดยเบื้องต้นจะต้องถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ

ระยะเวลาที่เหลือตามแผนอัตราก าลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ข 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลเขาขวาง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลเขาขวาง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่   27    พฤษภาคม  2563 

......................................................................... 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ผู้มีคุณวุฒิ)  สังกัดกองคลัง 
 
ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 
1.2 ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาโดยการ
อ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความบทความ และให้
พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค า 
ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การ
แต่งประโยค และค าศัพท์เป็นต้น 
1.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

25 คะแนน ข้อสอบแบบปรนัย 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

2. ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
2.1 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
2.2 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2.5 ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 

25 คะแนน ข้อสอบแบบปรนัย 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

3. ภาคคุณลักษณะอ่ืนที่จ าเป็นเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานโดยวิธี
สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) 
3.1 พิจารณาจากความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏ
ทางอ่ืน เช่น ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ 
 

50 คะแนน ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 



 
ภาคผนวก ข 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลเขาขวาง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลเขาขวาง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่   27    พฤษภาคม  2563 

......................................................................... 
 
พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองคลัง 
 
ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 
1.2 ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาโดยการ
อ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความบทความ และให้
พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค า 
ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การ
แต่งประโยค และค าศัพท์เป็นต้น 
1.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

25 คะแนน ข้อสอบแบบปรนัย 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

2. ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
2.2 ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 

25 คะแนน ข้อสอบแบบปรนัย 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

3. ภาคคุณลักษณะอ่ืนที่จ าเป็นเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานโดยวิธี
สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) 
3.1 พิจารณาจากความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏ
ทางอ่ืน เช่น ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ 
 

50 คะแนน ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลเขาขวาง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลเขาขวาง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่   27    พฤษภาคม  2563 
......................................................................... 

 
พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

3. ภาคคุณลักษณะอ่ืนที่จ าเป็นเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานโดยวิธี
สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) 
3.1 พิจารณาจากความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏ
ทางอ่ืน เช่น ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ 
 

100 คะแนน ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

 
 
 


