
 

 

       ประกาศองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา 
      เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

       ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

      ดวยองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร มีความประสงค 
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางแทนตำแหนงท่ีวาง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป  
(ประจำปงบประมาณ 2564 – 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีเปนการสงเสริมหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบลตามอำนาจหนาท่ี ภารกิจ แผนงาน โครงการและกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลคำตากลา โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส และประโยชนของทางราชการ 
เปนสำคัญดวยกระบวนการท่ีมีมาตรฐาน ยุติธรรม และโปรงใส 

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสกลนคร 
(ก.อบต.จังหวัดสกลนคร) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2547 และแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน หมวด 4 การสรรหา การเลือกสรร ขอ 18 ขอ 19 และขอ 20 องคการบริหารสวน 
ตำบลคำตากลา จึ งประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.ตำแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขัน 
1.1 พนักงานจางประเภทภารกิจ   

                           ๑.ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (คุณวุฒิ)        จำนวน  ๑  อัตรา  
  รายละเอียดลักษณะงานท่ีจะตองปฏิบัติของตำแหนงท่ีเปดรับสมัครและอัตราคาตอบแทน

ท่ีจะไดรับตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก.) 
                      1.2พนักงานจางประเภทท่ัวไป   
                             ๑.ตำแหนง คนงาน             จำนวน   ๒  อัตรา 
       ๒.ตำแหนง แมบาน             จำนวน   ๑  อัตรา 

  รายละเอียดลักษณะงานท่ีจะตองปฏิบัติของตำแหนงท่ีเปดรับสมัครและอัตราคาตอบแทน
ท่ีจะไดรับตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก.) 

                  2.คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ 
สรรหาและการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู ส มัครสอบตองมี คุณ สมบั ติและไม มีลั กษณ ะตองห ามตามความใน หมวด 1  

ขอ 4 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน
จาง ลงวันท่ี  6  สิงหาคม 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  ดังนี้ 

  1.มีสัญชาติไทย 
  2.มีอายุไมต่ำกวา  18  ป และไมเกิน 60 ป   
  3.ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  4.ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในประกาศกำหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สำหรับพนักงานสวนตำบล  ดังนี้ 

    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 

/(ข) วัณโรค... 
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    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

5.ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี 
ในพรรคการเมือง 

6.ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
 7.ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  8.ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  9.ไม เปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ 

หนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 
  10.ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

  หมายเหตุ  ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจาง จะตองไมเปน 
ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ี ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน  
คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน และตองนำใบรับรองแพทยซ่ึงออกให 
ไมเกิน 1 เดือน ท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามมายื่นดวย 

      สำหรับพระภิกษุ  สามเณร  นักพรต หรือนักบวช ไมสามารถสมัครสอบหรือ 
เขาสอบแขงขันเพ่ือเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางได   

2.2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับ

การรับสมัครสอบฯ  (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก.) 

3.การรับสมัคร 
3.1วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
     ใหผูประสงคท่ีจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ติดตอขอรับใบสมัครฯและ

กรอกใบสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรดวยตนเองไดท่ี  ณ  สำนักงานปลัด  ท่ีทำการองคการบริหาร
สวนตำบลคำตากลา อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร ตั้งแตวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕–4 สิงหาคม 2565  
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30–16.30 น. หรือสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี สำนักปลัด 
อบต.  องคการบริหารสวนตำบลคำตากลา  โทรศัพทหมายเลข 0–427๙–๖๑7๓ และทางเว็บไซดองคการ
บริหารสวนตำบลคำตากลา  http://www.khamtakla.go.th  

3.2 เอกสารและหลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
ผูใดประสงคจะสมัครใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเองโดยกรอก

รายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวน พรอมสำเนาเอกสารอ่ืนรับรองสำเนาถูกตองยื่นตอเจาหนาท่ีรับสมัคร 
ดังตอไปนี้  

(๑) รูปถายหนาตรง  ขนาด  ๑  นิ้ว          จำนวน  3  รูป 
(ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตา  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน  ๓ เดือน) 

/(๒) สำเนา... 
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(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน  1  ฉบับ 
(๓) สำเนาทะเบียนบาน             จำนวน  ๑  ฉบับ 
(๔) สำเนาวุฒิการศึกษา             จำนวน  ๑  ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทยซ่ึงออกไวไมเกิน  ๑  เดือน      จำนวน  ๑  ฉบับ 
(๖) สำเนาทะเบียนสมรส  (ถามี)          จำนวน  ๑  ฉบับ 
(๗) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรืออ่ืนๆ (ถามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ 

                                                                           
3.3 คาธรรมเนียมการสมัคร 

         ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรฯ ตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร 
๑.พนักงานจางตามภารกิจ คนละ  ๑๐๐.- บาท 
๒.พนักงานจางท่ัวไป  คนละ  ๑๐๐.- บาท  
(คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

      3.4 เง่ือนไขในการสมัคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
         ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
จะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมี 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหนงท่ีสมัครอันเปนผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใด  
ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้นตั้งแตตน 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 
                        องคการบริหารสวนตำบลคำตากลา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร เพ่ือประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี ๙ สิงหาคม 2565 ณ องคการบริหารสวนตำบลคำตากลา โดยให
เป นหน า ท่ี ของผู ส มัครจะตองไปตรวจดู รายชื่ อด วยตน เอง ณ  บอรดประชาสัมพันธ  และทางเว็บ
ไซดhttp://www.khamtakla.go.th ขององคการบริหารสวนตำบลคำตากลา อำเภอคำตากลา  จังหวัด
สกลนคร 

5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
 องคการบริหารสวนตำบลคำตากลา จะเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 

”สมรรถนะ” ท่ีจำเปนตองใชสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนงตามท่ีองคการบริหารสวนคำตากลากำหนด  
ซ่ึงประกอบดวย   

(๑) ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆ ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน 
(๒) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน 
(๓) คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซ่ึงจำเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน สำหรับวิธีการ

ประเมินสมรรถนะแตละเรื่อง องคการบริหารสวนตำบลคำตากลา จะเปนผูกำหนดโดยสมรรถนะเรื่องหนึ่งอาจ
ประเมินดวยวิธีการ หรือสมรรถนะหลายๆ เรื่อง อาจประเมินดวยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามท่ีเห็นวา
เหมาะสมและสอดคลองกับการประเมินสมรรถนะดังกลาว โดยอาจใชการสอบขอเขียน การทดสอบตัวอยางงาน 
การสัมภาษณ การทดสอบดวยสถานการณจำลอง การตรวจสอบกับบุคคลท่ีอางอิง หรืออ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
(รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข ) 

/๖.วัน เวลา ... 
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  6.วัน  เวลา และ สถานท่ีสอบหรือประเมินสมรรถนะ 
     องค การบริห ารส วนตำบลคำตากล า  จะดำเนิ นการสรรหาและการเลื อกสรร  

ในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม  256๕  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา  อำเภอคำตากลา   
จังหวัดสกลนคร  

     6.1 ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน ตั้งแตเวลา  
09.00 น. – 10.30 น. 

     6.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ตั้งแตเวลา 10.30 น. – 12.00 น. 

     6.3 ภาคความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม  100 คะแนน  
โดยการสัมภาษณ  ตั้งแตเวลา 13.00น. เปนตนไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางดังกลาว โดยยึดหลักสมรรถนะตามตำแหนงท่ีสรรหา 
(รายละเอียดตาม  ภาคผนวก ข) 

                     7.หลักเกณฑการตัดสิน 
  7.1 ผูท่ีจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได จะตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมนอยกวา 

รอยละ 60  
  7.2 กรณีท่ีคะแนนเทากันจะพิจารณาจากคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง

กอนเปนอันดับแรก 
  7.3 กรณีท่ีคะแนนเทากันจะพิจารณาจากคะแนนภาคความรูความเหมาะสมกับตำแหนง

กอนเปนอันถัดไป 
  7.4 กรณีท่ียังไดคะแนนเทากันอีก  ก็ใหผูไดรับหมายเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูใน

ลำดับท่ีสูงกวา 

     8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการสรรหาและการเลือกสรร 
         องคการบริหารสวนตำบลคำตากลา จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร
ตามลำดับคะแนนท่ีสอบได ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เปนตนไป โดยปดประกาศไว ณ บอรดประชาสัมพันธ  
และทางเว็บไซด http://www.khamtakla.go.th ขององคการบริหารสวนตำบลคำตากลา  โดยจะเรียงลำดับท่ี
จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับและจะข้ึนบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันไดเปนเวลา 1 ป  บัญชีรายชื่อ
ดังกลาวไดเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือมีการสรรหาและการเลือกสรรครบกำหนด 1 ป นับตั้งแตวัน
ประกาศผลสอบ หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตำแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

     9. การจัดทำสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
        องคการบริหารสวนตำบลคำตากลา  จะจัดทำสัญญาจางและแตงตั้งผูผานการสรรหาและ
การเลือกสรรไดตามลำดับท่ีประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ป 
ท่ีวาง  เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร) 
เทานั้น ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดเปนผูขาดคุณสมบัติไมตรงตาม 
ท่ีกำหนดองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา อาจถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและ 
การเลือกสรรได 
 

/ท้ังนี้... 
 
                                                             



 
                                                               -๕- 
 

     ท้ังนี้องคการบริหารสวนตำบลคำตากลา  จะดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจาง
ดังกลาวในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรูความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม อยาได
หลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคล หรือกลุมบุคคล หรือผูท่ีอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได และ 
หากผูใดไดรับขาวประการใดเก่ียวกับการแอบอาง หรือทุจริตเพ่ือใหผานการสรรหารและการเลือกสรรได  
โปรดแจงคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรไดทราบ เพ่ือจักไดดำเนินการตามกฎหมายตอไป 

       จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

                               ประกาศ  ณ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. 256๕ 

 
 

                                                               (นายธารินทร  ยางธิสาร) 
                                                      นายกองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา 
 

 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕  ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕6๕ 
 

ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ 
 ๑.ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (คุณวุฒิ) 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตำแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานจัดเก็บรายได ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เก่ียวกับ
การจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตางๆ และรายไดอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ เก่ียวกับการชวยตรวจรับและพิจารณาแบบแสดงรายการ คำรองหรือคำขอของผู เสียภาษีและ
คาธรรมเนียม รับชำระ เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดทำทะเบียนควบคุมการการจัดเก็บรายได  
และรายการตางๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียม และรายไดอ่ืนๆ ติดตามเรงรัดการจัดเก็บภาษี 
การดำเนินคดีผูคางชำระภาษี ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษาและ
นำสงเงิน เปนตน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
           หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
            ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอนและวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต การกำกับแนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

            โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
           1.ดานการปฏิบัติการ 

1.1 ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบำรุงทองท่ี ภาษีปาย 
คาธรรมเนียม คาเชา คาบริการ และรายไดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือใหการจัดเก็บรายได
เปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

1.2 เรงรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บคาธรรมเนียม ภาษีท่ีคางชำระ เพ่ือให
สามารถจัดเก็บไดอยางครบถวน   

1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นำสงเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได 
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ คำสั่ง 

1.4 รวบรวมขอมูล เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บรายได และเก็บรักษา
หลักฐานเพ่ือเปนขอมูล และรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามกำหนดระยะเวลา 

1.5 จัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได สถิติการจัดเก็บรายไดแตละประเภท 
รวมถึงจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของดวยเครื่องคอมพิวเตอรตามระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให
ขอมูลมีความถูกตองและสามารถคนหาขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  

1.6 ดำเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด ควบคุมหรือจัดทำทะเบียน
ตางๆ จัดเก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผูเสียภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน เพ่ือ
รวบรวมไวเปนขอมูลในการดำเนินงาน 

1.7 สอดสองตรวจตรา เรงรัดภาษีอากร คาธรรมเนียมตางๆ และรายไดอ่ืนคางชำระ
ควบคุมหรือดำเนินงานเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทำรายงานและปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของ 

1.8 ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทำงานของหนวยงาน 

                   /2.ดานการ...                 



                                    -2- 
 

 2.ดานการบรกิาร  
                         2.1 ใหคำแนะนำ ตอบปญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการจัดเก็บรายได แกเจาหนาท่ีระดับ
รองลงมา หนวยงานราชการ เอกชนและประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชำนาญแกผูท่ีสนใจ                               
                        2.2 ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป  
เพ่ือขอความชวยเหลือและความรวมมือในงานการจัดเก็บรายได และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญ 
ท่ีเปนประโยชนตอการทำงานของหนวยงาน 

                   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

                1.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ 
ทางบัญชี  พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ  
การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ท่ี ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 
                     2.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ  การจัดการ
ท่ัวไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 
                     3.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ  การจัดการ
ท่ัวไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 
                    ความรูความสามารถท่ีตองการ 

          1.ความรูท่ีจำเปนประจำสายงาน 
   1.1 ความรูท่ีจำเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  
   1.2 ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว  
   1.3 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
   1.4 ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  
   1.5 ความรูเรื่องบัญชีและระบบบัญชี  
   1.6 ความรูเรื่องจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ  

                2.ทักษะท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง 
   2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร  
   2.2 ทักษะการประสานงาน  
   2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
   2.4 ทักษะการบริหารขอมูล  

คาตอบแทน  
        - วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน  เดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท 
        - วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน 
          เดือนละ 10,๘๔๐.- บาท  
        - วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบไดไมต่ำกวาทางนี้ เดือนละ ๑๑,๕๐๐.- บาท 
       -  คาครองชีพชั่วคราวตอเดือนตามท่ีกฎหมายกำหนด 

  



 
ภาคผนวก ข 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕  ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕6๕ 
 

การประเมินสมรรถนะ 
     ๑.ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (คุณวุฒิ) 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
            ๑.ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
โดยวิธีการสอบขอเขียน (ปรนัย)  
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล                           
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
- ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในขอความหรือ
เรื่องราว 
- ความสามารถในการวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทาง
การเมืองในปจจุบัน เศรษฐกิจหรือสังคม เชน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เปนตน 
- ความสามารถในการหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะ
เปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน 
- ความรูสามารถในการวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน เชน 
สรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลขและขอมูลตางๆ การคิดสรุปหาเหตุผล 
และอุปมาอุปไมย เปนตน 
- ความรูวิชาภาษาไทย                              
- ความรูวิชาคณิตศาสตร 
1.2 วิชาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
เปนการทดสอบความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ ในเรื่องดังตอไปนี้ 
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  
พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

๑๐0 โดยวิธีสอบขอเขียน 
เวลา 09.00 - 10.30 น. 

                                                                                           /พระราช… 
 



 
 -2- 

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

-พระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริหารงานบุ คคลส วนท อง ถ่ิน 
 พ.ศ. 2542 
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558  
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๑๐0 โดยวิธีสอบขอเขียน 
เวลา 09.00 - 10.30 น. 

2.ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) 
โดยวิธีการสอบขอเขียน (ปรนัย) 
-พระราชบัญญัติท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2๕๖๒  
-พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 25๖๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชน  
ในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 
 -ความรูท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของตำแหนง 
ท่ีสมัครสอบ 
-ความรูเก่ียวกับการเงินการบัญช ี
-ความรูเรื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน 

๑๐0 โดยวิธีสอบขอเขียน 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 

3.ภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหนง (ภาค ค) 
- บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
- ทัศนคติและแรงจูงใจ 
- การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-การเสียสละ ทำงานเปนทีม     

๑๐0 โดยวิธีสอบสัมภาษณ 
เวลา 13.00 เปนตนไป 

รวม ๓00  
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                                            ภาคผนวก (ก) 
          คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง และคุณลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม  2565 

**************************************** 
ประเภทพนักงานจางท่ัวไป 
๑.ช่ือตำแหนง  คนงาน     ๒.ช่ือตำแหนง   แมบาน   

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
   มีหนาท่ีปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   สงเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไปและ
ปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย ท่ีเปนงานตามภารกิจอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล 
คำตากลา  เชน ชวยจัดสถานท่ี อำนวยความสะดวกใหการสนับสนุนในงานกิจกรรม แผนงาน โครงการตางๆ 
ขององคกร  ตลอดท้ังชวยพิมพงานเอกสารจัดเก็บเอกสารตางๆ ในสำนกงานตามท่ีไดรับมอบหมาย มีความ
เสียสละเอาใจใส ปฏิบัติงานดวยความรัก มีความอดทนตองาน มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตามท่ีผูบังคับบัญชา
มอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
1. มีคุณวุฒิตั้งแตมัธยมศึกษาตอนตนเปนตนไป 
2. มีอายุไมต่ำกวา  18 ป บริบูรณ  และไมเกิน 60 ป 
3. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
4. มีสุขภาพแข็งแรง 
5. มีสุขภาพจิตดี ตองไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมเปนผูติดยาเสพติด 
6. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังทางดานจิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา

พรอมสำหรับการปฏิบัติงาน สามารถเรียนรูงานได สอนงานได  
7. มีความเสียสละ ขยันอดทน มีความมุงม่ันตั้งใจเอาใจใสงานในหนาท่ีและท่ีไดรับมอบหมาย 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

1. มีความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรและสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนได 
2. มีไหวพริบ ปฏิภาณท่ีดี แกไขปญหาเฉพาะหนาและระยะยาวไดดี 
3. สามารถใชงานเครื่องสำนักงานเบื้องตนไดและชวยจัดสถานท่ีในการจัดกิจกรรมตางๆ 
4. มีความรูพ้ืนฐานและความรูความสามารถงานดานการเกษตรและงานไม 
5. ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ 

ระยะเวลาการจาง 
   ระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ  1  ป  และตอสัญญาจางไมเกินคราวละ 1 ป โดยตองมีกรอบ
อัตรากำลังของพนักงานจาง มีแผนงาน/โครงการ/ท่ียังตองทำอยู และจะตองผานการประเมินการปฏิบัติงาน
เฉลี่ยยอนหลัง  ๒ ป  ไมต่ำกวาระดับดี  จึงจะมีคุณสมบัติในการตอสัญญาจางได 

อัตราคาตอบแทน 
คาตอบแทน       9,000  บาท/เดือน 
คาครองชีพชั่วคราว   1,000 บาท/เดือนตามท่ีกฎหมายกำหนด 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น  10,000  บาท/เดือน 



                                                      -๒- 

 (ภาคผนวก ข) 
รายละเอียดหลักเกณฑ วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 

เอการแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 256๕  ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม  2565 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหารและการเลือกสรร  ดังนี้ 
   ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(ก) ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)  100 คะแนน 
(ข) ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)  100  คะแนน 
(ค)  ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค)  โดยวิธีสอบสัมภาษณ/ปฏิบัติ  100  คะแนน 

ประเภทพนักงานจางท่ัวไป  ตำแหนง คนงาน  และ ตำแหนง แมบาน 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑.ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
-สถานการณเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองในปจจุบัน 
-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการปกครองของไทย และการปกครองสวน
ทองถ่ิน 
-รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบัน 
-ความรูวิชาภาษาไทย 
-ความรูวิชาคณิตศาสตร 

100 โดยวิธีสอบขอเขียน 
เวลา 09.00-10.30 น. 

 

๒.ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
-ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 แกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
-พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
-ความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรสามารถใชงานคอมพิวเตอรและ
อุปกรณสำนักงานได  
-ความรูพ้ืนฐานดานงานชาง และการใชอุปกรณงานชางเบื้องตน 
-ความรูพ้ืนฐานดานงานการเกษตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ความรูเรื่องการจัดงานโครงการและสถานท่ีในการจัดกิจกรรมตางๆ 
-ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะและการใหบริการ 

100 โดยวิธีสอบขอเขียน/
ปฏิบัติ 

เวลา 10.30-12.00 น. 
 

3.ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) 
-บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
-ทัศนคติและแรงจูงใจ 
-การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ การทำงานเปนทีม 
-ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-การเสียสละ เพ่ือประโยชนขององคกรและสวนรวม 

100 โดยวิธีสอบสัมภาษณ 
เวลา 13.00 น.  

เปนตนไป 
 

รวม ๓๐๐  



                                                                                           เลขประจำตัวผูสมัคร                             . 

องคการบริหารสวนตำบลคำตากลา 
ใบสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

 เรียน   นายกองคการบริหารสวนตำบลคำตากลา 
  

          ดวย ขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง จึงขอแจงรายละเอียดของ
ขาพเจา เพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี้ 

 1.  ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)                                                             .สัญชาต ิ                         . 
       2.  อายุนับถึงวันปดรับสมัครไมต่ำกวา   18   ป    คือ     เกิดวันท่ี               เดือน                     พ.ศ.               .      

            ( อาย ุ          ป           เดือน ) 

 3.  สถานภาพ    โสด          สมรส     คูสมรส  ชื่อ    -  สกุล                                                              . 
 4.  วุฒิการศึกษาตรงตามตำแหนงท่ีสมัครสอบ  คือ  ไดรับประกาศนียบัตร/ปริญญา                                            . 
        สาขาหรือวิชาเอก             โดยไดรับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ                                                   
      เม่ือวันท่ี             เดือน                   พ.ศ.                   ( ภายในวนัปดรับสมัคร ) ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม                                 

5. ตำแหนงท่ีสมัครสอบ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานท่ัวไป  ตำแหนง                                                   
       ความรูความสามารถพิเศษ                                                                                                             
   6. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี                                                          ออกให ณ จังหวัด                                       
   7. ท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี                 หมูท่ี            ถนน                                 ตำบล                                 
        อำเภอ                           จังหวัด                          รหัสไปรษณีย                      โทร.                                      
    8. ชื่อบิดา                           อาชีพ                         ชื่อมารดา                              อาชีพ                            
   9. ไดแนบหลักฐานตางๆ  ซ่ึงไดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตองพรอมกับใบสมัคร   รวม                         ฉบับ คือ 

       สำเนาประกาศนียบัตร/ระเบียนแสดงผลการเรียน   สำเนาทะเบียนบาน  สำเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 

   สำเนาบัตรประชาชน                             ใบรบัรองแพทย      สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 

       รูปถายหนาตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน.............รูป     อ่ืน ๆ                                        
    (หากขาพเจายื่นหลักฐานตางๆ ไมครบถวนหรือไมถูกตองตามกำหนดไวในใบประกาศรับสมัครใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธ์ิสมัครเขารับการสรรหาในครั้งน้ี ) 

 

               ( ลงชื่อ )                                                 ผูสมัครสอบ 
                                                         (                                                 ) 
                                   ยื่นใบสมัครวันท่ี               เดือน                             พ.ศ.                       . 
 

(    )  หลักฐานครบถวน 
(    )  มีปญหาคือ..................................................................                                                                     

 
ลงลายมือชื่อ                                     เจาหนาท่ีรับสมัคร 

       วันท่ี                                       . 

ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ  จำนวน                         บาท 
ไวแลวตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี              เลขท่ี                . 
  

ลงลายมือชื่อ                                       .เจาหนาท่ีรับเงิน 
          วันท่ี                                         . 

คุณสมบัติ 
(   )  ครบถวน        (   )  ไมครบถวน 
 
(ลงชื่อ).................................................. 
       (..................................................) 
        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
วันท่ี        เดือน              พ.ศ............         

คุณสมบัติ 
(   )  ครบถวน        (   )  ไมครบถวน 
 
(ลงชื่อ).................................................... 
       (.....................................................) 
        นักวิชาการศึกษาปฏิติการ 
วันท่ี      เดือน            พ.ศ..................        

กลั่นกรองแลว 
         (   )  มีคุณสมบัติครบถวน 
         (   )  ขาดคุณสมบัติ 
(ลงชื่อ)........................................................... 
       (...........................................................) 
          ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 
 วันท่ี        เดือน               พ.ศ................  
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