
 
 
 
 
 

ประกาศ องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบางสกั 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 

----------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก   มีความประสงค์จะดําเนินการรับสมัครบุคคล   
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  ตําแหน่ง   2  อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานใน
สํานักงานปลัด และกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตรัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง  ลงวันที่  10 มิถุนายน  2547        
ข้อ 19  จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

 1.  ตําแหน่งพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจที่รับสมัครและค่าตอบแทน        
ที่ได้รับ  ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  ก.  
 2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ    
สรรหาและเลือกสรร 
 2.1  คุณสมบตัทิั่วไป  
  ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น สําหรับพนักงานส่วนตําบล 

(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะ

กระทําความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 

รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

  หมายเหตุ    ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น   
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 2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานจ้างโดย
ต้องได้รับ  วุฒิการศึกษา  หน้าที่ และความรับผิดชอบของตําแหน่ง  ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  ก.  
 3.  วิธีการรับสมัคร 
 3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  ถึงวันที่  14 กุมภาพันธ์  2556  ในวันและเวลาราชการ                
ณ  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 3.2  ค่าธรรมเนียมสมัคร  

  ค่ าธรรม เนี ยมสอบสํ าหรั บ ตํ าแหน่ งที่ สมั ครจํ านวน   100 . -  บาท   
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต 
หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

 3.3  หลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวนัสมัคร 
 (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด  1  นิ้ว   ซึ่งถ่าย
ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6  เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป 
 (2)  ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  3 
(พ.ศ.2535)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกายจํานวน  1  ฉบับ   
 (3)  สําเนาวุฒิการศึกษา  (ฉบับภาษาไทย)  ที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่สมัครจํานวน  1  ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่ถือว่า เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์   
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ 
 (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 
 (5)  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  1  ฉบับ 
 (6)  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 
พร้อมสําเนา จํานวน  1  ฉบับ (กรณีที่ช่ือตัว ช่ือสกุลในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
 ทั้งนี้  สําเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด A4  เท่านั้น
และในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย 
 3.4  เงื่อนไขการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดไม่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ใน
ประกาศนี้  หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ  
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางสักจะไม่รับสมัครหรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ หรือบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรได้ตามกรณี และองค์การบริหารส่วนตําบลบางสักจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ       
         /ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้  ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงหนึ่งตําแหน่ง หากภายหลังพบว่าผู้สมัคร 
สมัครหลายตําแหน่งพร้อมกัน องค์การบริหารส่วนตําบลบางสักจะตัดสิทธิการสมัครในตําแหน่งที่สมัคร
ภายหลัง  และจะเลือกตําแหน่งที่ผู้สมัคร  สมัครก่อนเพียงหนึ่งตําแหน่ง เท่านั้น 
 4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
 ในวันที่  18   กุมภาพันธ์   2556  โดยปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางสัก  และทางเว็บไซต์  www.Bangsak.go.th      
  5.  หลกัเกณฑ์การเลือกสรร  วัน เวลา และสถานทีเ่ลือกสรร  
 ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง          
คะแนนเต็ม  100  คะแนน     
 สอบข้อเขียนจํานวน  100  ข้อ  ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ทดสอบวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  
ในปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมายต่างๆ ของ อบต. และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งที่สอบ  
โดยวิธีสอบข้อเขียน  ดังนี้   
 -  ตําแหน่ง ผู้ ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สอบข้อเขียน ในวันที่ 20   
กุมภาพันธ์  2556   เวลา 10.00 - 12.00 น.  ณ อาคารธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก   
 -  ตําแหน่ง ผู้ ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  สอบข้อเขียน  ในวันที่ 26  
กุมภาพันธ์  2556  เวลา 10.00 - 12.00 น.  ณ อาคารธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก   
 และประกาศผลการสอบข้อเขียนพร้อมกันทั้งสองตําแหน่งในวันที่ 28  กุมภาพนัธ์  
2556   โดยปิดประกาศไว้   ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  และทางเว็บไซต์  www.Bangsak.go.th 
 ข.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)   
 โดยจะประเมินผู้สอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่นของผู้เข้ารับการเลือกสรร           
โดยวิธีการสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณาความเหมาะสม  ดังนี้   
 -  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  6 มีนาคม  2556   
เวลา 09.30 - 12.00 น.  ณ อาคารธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก   
 -  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  สอบสัมภาษณ์  ในวันที่  6  มีนาคม  2556  
เวลา 13.30 - 15.00 น.  ณ อาคารธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก   
 ผู้เข้าสอบทุกภาคจะต้องนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่มีรูปถ่ายที่ราชการออกให้มาแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อเข้ารับการสอบทุกภาคและต้องแต่งกายสุภาพ  
เพราะคณะกรรมการจะไม่อนุญาตให้ผู้แต่งกายไม่สุภาพเข้ารับการสอบโดยไม่มีข้อยกเว้น  หากผู้สมัคร     
รายใดไม่มาสอบตามวันและเวลาที่กําหนดในภาคใดถือว่าสละสิทธ์ิ  
  6.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า          
ร้อยละ  60  โดยจัดลําดับผู้ผ่านการเลือกสรรจากคะแนนรวมทั้ง 2 ภาค 
  7.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรทุกตําแหน่ง   ในวันที่  8  มีนาคม  2556          
โดยปิดประกาศ    ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  และทางเว็บไซต์  www.Bangsak.go.th  และผู้
ที่สอบผ่านได้ลําดับที่ 1  ในตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  และ  ลําดับที่  1  ในตําแหน่งผู้ช่วย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ให้มารายงานตัวในวันที่  11   มีนาคม  2556  เวลา 09.30  น.  ณ ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ  

         /8. การขึ้นบัญชี... 
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  8.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด                  
ลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่     
สูงกว่า 
 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่       
วันประกาศ  ขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุและ       
จัดจ้างในตําแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน             
เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก ในการบริหารจัดการกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
 9.  การจ้าง 
  ผู้ได้รับการเลือกสรร จะได้รับการจ้างกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก เมื่อถึง
ลําดับที่ที่ขึ้นบัญชีไว้แล้ว  และได้รับความเห็นชอบการจ้างจาก  ก.อบต.จังหวัดตรัง  หากผู้ได้รับการ
เลือกสรรไม่ประสงค์รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะถือว่าสละสิทธ์ิจากบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรทันที 
 10.  การทําสัญญาจ้าง 
 ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจะได้รับการทําสัญญาจ้างกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางสัก  โดยพนักงานจ้างตามภารกิจทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ 
หากผ่านการประเมิน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก   
โดยจะต้องใช้บุคคลค้ําประกันเป็นข้าราชการ  ต้ังแต่ระดับ  4  ขึ้นไปหรือเทียบเท่า    

 
  องค์การบริหารส่วนตําบลบางสักดําเนินการเลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและ  
เสมอภาค ดังนั้น  หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรม          
ในทํานองเดียวกันนี้  โปรดอย่าได้หลงเชื่อ  และแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางสักทราบด้วย 
 
 

ประกาศ    ณ   วันที่     21     เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2556 
 
 

(นายบุญเลิศ  จงรักษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก. 
คณุสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง  พนกังานจ้างตามภารกิจ 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสกั 

เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 
ลงวันที่    21    มกราคม   2556 

------------------------------- 

ผู้สมคัรสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่  ดังนี ้
ชื่อตาํแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป     
อัตราว่าง         จํานวน   1    อัตรา       
ประเภท          พนกังานจา้งตามภารกิจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. , ก.ค. หรือ 
ก.จ. รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถทีต่อ้งการ 

1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกจิและสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
ลักษณะงานทีต่้องปฏบิตั ิ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปโดยควบคุม
การจัดการงานต่าง ๆ  หลายด้าน  เช่น  งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา เป็นต้น  
หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร  เช่น  ร่าง  โต้ตอบหนังสือ  แปลเอกสาร  เตรียมเรื่องและ
เตรียมการสําหรับการประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง
วิชาการ  และรายงานอื่น ๆ  ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม  หรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น  และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
อัตราคา่ตอบแทน 
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 8,340.-  บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 6,660.- บาท/เดือน   
(หรือจนกว่า ครม.จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น)  รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 15,๐00.-  บาท/เดือน               
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ชื่อตาํแหน่ง ผู้ช่วยนกัวิชาการจดัเกบ็รายได้     
อัตราว่าง        จํานวน   1    อัตรา       
ประเภท          พนกังานจา้งตามภารกิจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  (สําหรับทางบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ต้องศึกษา
วิชาการคลัง  การเงินและการบัญชี  มาไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต)  หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

1.  มีความรูใ้นการจดัเก็บรายได้ของเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบพนักงานส่วนตําบล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม   
แก่การปฏิบัติหน้าที่ 

4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 
 5.  มีความสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ลักษณะงานทีต่้องปฏบิตั ิ 
  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
และรายได้อ่ืน ๆ  ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คําร้อง และคําขอของผู้เสียภาษีให้เหมาะสมโดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  พิจารณาคําร้อง  หรือเรื่องราวอื่น ๆ  ในการจัดเก็บภาษีอากร    
ซึ่งได้แก่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงท้องที่  ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม  ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตการทําน้ําแข็ง  เพื่อการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามข้อบังคับตําบล  ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตําบล  ค่าอากร
การฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่า
ตลาดสด  ค่าเช่าแผงลอย  ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการ
องค์การบริหารส่วนตําบลและเงินฝากธนาคาร  ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์  คําร้องต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมการโอน
สิทธ์ิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ  เป็นต้น  ตรวจสอบและประเมินภาษีตามอํานาจหน้าที่  ตรวจสอบการแยก
แบบแสดงรายการเอกสารแนบเรื่อง  และรายละเอียดต่าง ๆ  ควบคุมและตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลและ
จัดทํารายงานตรวจสอบการลงบัญชีและทะเบียนควบคุมและเร่งรัดเกี่ยวกับการภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    
และรายได้อ่ืน ๆ  ค่าชําระ  ควบคุมการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  วิเคราะห์ข้อมูลและให้เหตุผล
ในชั้นต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
อัตราคา่ตอบแทน 
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 8,340.-  บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 6,660.- บาท/เดือน   
(หรือจนกว่า ครม.จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น)  รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 15,๐00.-  บาท/เดือน     


