
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลชำราก 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
------------------------------------------- 

  ดวยเทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จำนวน 3 ตำแหนง รวม 3 อัตรา 

  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามความในขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ตราด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เทศบาลตำบล   
ชำราก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. ตำแหนงที่รับสมัคร 
      สำนักปลัด 
      1.1 พนักงานจางตามภารกิจ 
   - ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จำนวน  1  อัตรา 
                         ๑.๒ พนักงานจางทั่วไป 
                               - ตำแหนง คนงานทั่วไป     จำนวน  ๑  อัตรา 
      กองคลัง 
      1.2 พนักงานจางตามภารกิจ 
   - ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   จำนวน  1  อัตรา 

2. อัตราคาตอบแทน 
      2.1 พนักงานจางตามภารกิจ ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

          - ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้ 
    2.๒ พนักงานจางทั่วไป ตำแหนง คนงานท่ัวไป 
 - อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท  
     - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท  
    2.๓ พนักงานจางตามภารกิจ ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
          - ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้ 

3. ระยะเวลาการจาง   

    3.1 พนักงานจางประเภท ตามภารกิจ ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 1 ป โดยจะทำ
สัญญาจาง ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดแลวเทานั้น 
      3.2 พนักงานจางประเภท ทั่วไป ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 1 ป โดยจางตั้งแต
วันที่ ๑ สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565           
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  4. คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
          ผูที่จะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไมต่ำกวา 18 ป และไมเกิน 60 ป 
3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน

เฟอน ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสำหรับ
พนักงานเทศบาล 

    5) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง                                                                                                                                     

          6) ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น   
    7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
         8) ไมเคยเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรฐั 

         9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

  5. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  

    ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้ 

  6. การสมัคร 
          ใหผูประสงคจะสมัครเปนพนักงานจาง ยื่นใบสมัครไดที่ งานการเจาหนาที่  สำนัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระหวางวันที่ 1๓ - 2๑ มิถุนายน 256๕ 
ในวันและเวลาราชการ 

  7. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
          ผูที่จะไดรับการจางตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครของเทศบาล พรอม
หลักฐานซึ่งผูสมัครไดรบัรองสำเนาถูกตองแลว และเอกสารตองครบถวนในวันสมัคร ดังนี้ 
           1) ใบสมัครตามแบบของเทศบาล 
           2) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และแวนตาดำ ขนาด 1 น้ิว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จำนวน 
4 รูป 
           3) สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ 
           4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
           5) สำเนาหลักฐานทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ เพ่ือแสดงคุณวุฒิซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหนงท่ีสมัคร 
          6) ใบรับรองแพทย จำนวน 1 ฉบับ 
          7) หลักฐานอ่ืนๆ เชน การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี) 
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  8. คาธรรมเนียมการสมัคร      
           คาธรรมเนียมการสมัครตำแหนงละ 100 บาท 

9. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   เพื่อใหการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  เปนไปตามหลักสมรรถนะความ

เทาเทียมกันในโอกาส และประโยชนของราชการเปนสำคัญ ดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐานยุติธรรม และ
โปรงใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เทศบาลตำบลชำราก จึงกำหนด
หลักเกณฑการเลือกสรร ดังนี้ 

9.1 ตำแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ โดยวิธีการสอบ ปรนยั 30 คะแนน (ภาคความรูทั่วไป
และภาคความรูเฉพาะตำแหนง) สอบปฏิบัติ 20 คะแนน และสอบสัมภาษณ 50 คะแนน รวม 100 คะแนน 

9.2 ตำแหนงคนงานทั่วไป  โดยวิธีการสอบ ปรนัย ๕๐ คะแนน (ภาคความรูท่ัวไปและภาค
ความรูเฉพาะตำแหนง) และสอบสัมภาษณ 50 คะแนน รวม 100 คะแนน 

9.3 ตำแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได โดยวิธีการสอบ ปรนัย 50 คะแนน (ภาค
ความรูทั่วไปและภาคความรูเฉพาะตำแหนง) และสอบสัมภาษณ 50 คะแนน รวม 100 คะแนน 

  10. กำหนดวันสอบคัดเลือก 
          เทศบาลตำบลชำราก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร ในวันพุธ ที่         
2๒ มิถุนายน 256๕ และกำหนดวันเลือกสรร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน 256๕  เวลา 09.๐0 น.           
ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลชำราก 

  11. เกณฑการตัดสิน 
              การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการเลือกสรร ผูนั้นตองเปนผูสอบไดคะแนนตามหลักเกณฑที่
กำหนดไวไมต่ำกวารอยละ 60 

12. การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
เทศบาลตำบลชำราก จะประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันศุกรที่ ๒๔ 

มิถุนายน 256๕ และดำเนินการจัดจาง โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ตราด 

ในการประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา โดยจะขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไวเปนเวลา 1 ป 

ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจำนวนอัตราวาง  และภายหลังมีอัตราวางในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลฯ พิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่อง
เดียวกันได ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรท่ียังไมหมดอายุใน
ลำดับถัดไป และผูผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีที่ไดรับการจัดจางตามตำแหนงท่ีไดรับการ
เลือกสรร 
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  13. การทำสัญญาจาง 

เทศบาลตำบลชำราก จะดำเนินการจัดจางผูผานการเลือกสรรในตำแหนงใด ใหเปนไป
ตามอัตราวาง ตามความตองการอัตรากำลังของแตละสวนงาน และจะทำสัญญาจาง ตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดตราดแลวเทาน้ัน    

              ประกาศ ณ วันท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ. 256๕ 

 

 
                  (นายทัธนา   อินทผลึก) 
      นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
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คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปนพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตำบลชำราก   

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน 256๕ 
***************************** 

สังกัด  สำนักปลัด 
ชื่อตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
ประเภท  พนักงานจางตามภารกิจ 
หนาที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ีไมยาก ภายใตการกำกับตรวจสอบโดย
ใกลชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถ่ีถวนและปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ไดรับ
มอบหมาย เชน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง รวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดาน
ใดดานหนึ่ง ไดแก ความรูเก่ียวกับงานชางสาขาตางๆ วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย หรือเศรษฐกิจและ
สังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทำทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามใหมีการซอมบำรุงรักษา  
ซอมแซมตามกำหนดเวลาที่ฝายเทคนิคกำหนดไวจำหนายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพและการเบิกจายพัสดุ
ทางชาง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เชน  
ทะเบียนประวัติขาราชการ ทะเบียนท่ีเกี่ยวกับการคาและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเก่ียวกับสิทธิ
ตางๆ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เก่ียวของ 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
 มีวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง    ซ่ึงศึกษา
วิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการ
ฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือสาขาหรือทางอื่นที่  ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใช เปน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.-บาท  
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 11,400.-บาท 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่ง
ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่
ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 
 ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาทและเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 2,000.-บาท  
รวมเปนเงินท้ังส้ิน 12,840.-บาท 

/3. ไดรบั… 
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3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ำกวาน้ีทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง 

ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่
ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาทและเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 1,785.-บาท  
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 13,285.-บาท 
 

ระยะเวลาจาง   นับแตวันทำสัญญาจาง  มีผลบังคบัจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
อัตราวาง ๑ อัตรา 
คาตอบแทน ๙,๔๐๐/๑๐,๘๔๐/๑๑,๕๐๐ บาท/เดือน 
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑและ 
                     เงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และเงื่อนไขเพ่ิมเติม 
                     จนถึงปจจุบัน 
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 
 

พนักงานจางตามภารกจิ (คุณวุฒิ) 
 
๑. ตำแหนง  ผูชวยเจาพนกังานธุรการ 
       ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบขอเขียน และสัมภาษณ  
                ๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความสามารถเฉพาะตำแหนง 
(ภาค ข.) คะแนนเต็ม  ๓๐ คะแนน 
                    ๑.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
       - ความรูความสามารถทั่วไป เก่ียวกับเหตุการณบานเมือง, เศรษฐกิจและสังคม 
       - ความรูทางคณิตศาสตร และภาษาไทย 
          ๑.๒ สอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.)   
                          - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
จนถึงปจจุบัน 
       - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
       - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
       - ระเบียบอื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ 
       ๒. สอบปฏิบัติ  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 
                     - มีความรู ความชำนาญเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี 
                     - พิมพหนังสือสงภายนอก จำนวน ๑ ฉบับ ตามเอกสารท่ีเตรยีมไวภายในเวลา ๒๐ นาที 
ใหครบถวนถูกตอง 
       ๓. สอบภาคความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
  โดยวิธีการประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ 
ทั้งนี้ อาจใชวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชนใน 
การปฏิบัตงิานในหนาท่ีความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม 
การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และ 
บุคลิกภาพอื่น เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเปนของตำแหนง 
 

การประเมินสมรรถนะ 
       ๑. ประเมินความรูความสามารถ (ภาค ก.) ประเมินความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.) 
  (ภาคปฏิบัติ)  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น. 
        ๒. ประเมินความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป 

 
หมายเหตุ  ผูผานการเลือกสรรจะตองไดคะแนนการประเมินสมรรถนะไมต่ำกวา รอยละ ๖๐ 
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คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปนพนักงานจางในสังกดัเทศบาลตำบลชำราก   

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน  256๕ 
***************************** 

 
สังกัด  สำนักปลัด 
ชื่อตำแหนง  คนงานทั่วไป 
ประเภท  พนักงานจางทั่วไป 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

ทำหนาที่เปนคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวของและปฏิบัตหินาที่
อ่ืนตามท่ีผูบังคบับัญชามอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

 

มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 

ระยะเวลาจาง   ไมเกิน ๑ ป 
อัตราวาง ๑ อัตรา 
คาตอบแทน ๙,๐๐๐  บาท  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท 
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑและ  
                     เงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และเงื่อนไขเพ่ิมเติม 
                     จนถึงปจจุบัน 
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 
 

พนักงานจางทั่วไป 
 
๑. ตำแหนง  คนงานทั่วไป 
 
       ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบขอเขียน และสัมภาษณ  

                ๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความสามารถเฉพาะตำแหนง 
(ภาค ข.) คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน 
                    ๑.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
       - ความรูความสามารถทั่วไป  
                          - ความรูเก่ียวกับเทศบาลตำบลชำราก 
        
          ๑.๒ สอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.)   
       - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  
       - พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
       

                                  ๓. สอบภาคความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
  โดยวิธีการประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถพิเศษ และประสบการณ ทวงทวีาจา อุปนิสัย อารมณ  
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การแตงตัว ความมีมนุษยสัมพันธ  
การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงานและสังคม 
 

การประเมินสมรรถนะ 
       ๑. ประเมินความรูความสามารถ (ภาค ก.) ประเมินความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.) 
  (ภาคปฏิบัติ)  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น. 
        ๒. ประเมินความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป 

 
หมายเหตุ  ผูผานการเลือกสรรจะตองไดคะแนนการประเมินสมรรถนะไมต่ำกวา รอยละ ๖๐ 
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คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปนพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตำบลชำราก   

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน 256๕ 
***************************** 

 
สังกดั  กองคลัง 
ชื่อตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ประเภท  พนักงานจางตามภารกิจ 
หนาที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอ่ืนที่คอนขางยากภายใตการ
กำกับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคำสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากเก่ียวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ  คำรอง คำขอ คำอุทธรณหลักฐาน
แสดงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน  หรือรายการอื่น ๆ ที่เก่ียวของเพื่อประเมินภาษี  ตรวจแบบแสดงรายการและ
เอกสารแนบเรื่อง  ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ คำนวณภาณี  คาปรับเงินเพิ่ม  แจงการผลประเมิน  คำชี้ขาด
การอุทธรณชี้แจงใหเหตุผลและเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร  เชน  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษี
บำรุงทองท่ี ภาษีปาย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  
คาธรรมเนียม  ใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการคา   คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  และใชเครื่อง
ขยายเสียง  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  คาธรรมเนียมขน สิ่ งปฏิกูล  
คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามขอบังคับตำบล  คาปรับผูละเมิดกฎหมายและ
ขอบังคับตำบล  คาอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว  คารับจางฆาสัตว  คา
เชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชาแผงลอย  คาที่วางขายของในที่สาธารณะ  
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  คาจำหนวยเวชภัณฑ  คำรองตาง ๆ 
คาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชา  และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด  
ควบคุมหรือจัดทำทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักและเรื่องของผูเสียภาษีอากร  คาธรรมเนียม
และรายไดอื่น  สอดสองตรวจตราเรงรัดภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอ่ืนคางชำระ  ควบคุมหรือ
ดำเนินงานเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทำรายงานและปฏิบัตหินาที่เก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
 มีวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร  หรือในสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.-บาท  
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 11,400.-บาท 
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๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณชิยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงนิ การจัดการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 
 

 ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาทและเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 2,000.-บาท  
รวมเปนเงินท้ังส้ิน 12,840.-บาท 

 

          ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), หรือเทียบเทาไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 
  

ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาทและเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 1,785.-บาท  
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 13,285.-บาท 
 

ระยะเวลาจาง   นับแตวันทำสัญญาจาง  มีผลบังคบัจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
อัตราวาง ๑ อัตรา 
คาตอบแทน ๙,๔๐๐/๑๐,๘๔๐/๑๑,๕๐๐ บาท/เดือน 
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ 
                     และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเงื่อนไข 
                     เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 
 

พนักจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 
 
๑. ตำแหนง  ผูชวยเจาพนกังานจัดเก็บรายได 
       ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบขอเขียน และสัมภาษณ  

       ๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความสามารถเฉพาะตำแหนง 
(ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
                 ๑.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
                     - ความรูความสามารถท่ัวไป 
  - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกับการเมือง สังคม และเหตุการณบานเมือง, เศรษฐกิจและสังคม 
                     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       ๑.๒ ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.)   
                     - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.๒๕๖๒ 
                     - พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
                     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ 
  - ความรูที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหนงผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได   
  - ระเบียบอ่ืนๆ ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่  

               ๒. สอบภาคความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
          โดยวิธีการประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ จากประวัติ
สวนตัว ประวัติการศกึษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการ
สัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรมการปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอ่ืน เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเปนของตำแหนง 
 

การประเมินสมรรถนะ 

 

        ๑. ประเมินความรูความสามารถ (ภาค ก.) ประเมินความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.) 
   (ภาคปฏิบัติ)  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น. 
        ๒. ประเมินความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป 

 
หมายเหตุ   ผูผานการเลือกสรรจะตองไดคะแนนการประเมินสมรรถนะไมต่ำกวา รอยละ ๖๐ 

 


