สําเนาคูฉบับ

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากจั่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
**************************

ดวยองคการบริหารสวนตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง ใหดํารงตําแหนงที่วาง ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ
2561 – 2563) จํานวน 1 อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 18 และขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลปากจั่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงทีเ่ ปดรับสมัคร
1.1 พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒ)ิ
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
จํานวน 1 อัตรา
รายละเอียดปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูส มัคร
2.1 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร
ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณ สมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดระนอง (ก.อบต.จังหวัดระนอง) เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมส มประกอบ หรือเป น โรคตามที่ กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่ เป นลักษณะตองห ามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแกสังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
ง. โรคติดยาเสพติดใหโทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
/(6)ไมเปนผู...

-2(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจาํ คุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
(10) ไมเปนภิกษุ สารเณร นักพรต
หมายเหตุ ผูผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แตละตําแหนงตามแนบทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
3. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กําหนดวันรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 (ตั้งแต
เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.) ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ปากจั่น เลขที่ 76 หมูที่ 4 ตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0–
7787-3502
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช
ผูประสงคสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน พรอมทั้งนําเอกสารฉบั บจริงและสําเนามายื่นในวันสมัคร
ดังตอไปนี้
(1) รูปถายขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
(หนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา)
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาภาพถายการศึกษาที่ใชในการสมัคร ไดแก ใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร
หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติใหจบหลักสูตรของสถานศึกษาแลว
จํานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย (ซึ่งออกใหไมเกิน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ตรวจรางกาย) จํานวน 1 ฉบับ
(6) สําเนาภาพถายหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาภาพถายเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษ A4 เทานั้น และใหผูสมัครเขียน
คํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย

/5. คาธรรมเนียม...

-35. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
อัตราคาธรรมเนียม 100 บาท
ผูสมัครสอบจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ คาธรรมเนียม
การสมัครจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิสอบแลว เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงจะจายคาธรรมเนียมการสมัครแกผูสมัครสอบ เฉพาะผูที่มิไดมี
สวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได
6. เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณ สมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ที่สมัคร อันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใดใหถือวา
การรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน
7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร จะประกาศในวันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ 2561
โดยจะปดประกาศไว ณ ปายประชาสัมพันธ องคการบริหารสวนตําบลปากจั่น ซึ่งการตรวจรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการเลือกสรร ถือวาเปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองไปตรวจดูรายชื่อของตนเอง
8. วัน เวลา และสถานที่การเลือกสรร
จะดําเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบขอเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ ณ หองประชุม
ชั้น 2 องคการบริหารสวนตําบลปากจั่น ตามกําหนดการในตารางดังตอไปนี้
วัน - เวลา
วิชา
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561
09.00 – 11.00 น.
ความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง
13.00 เปนตนไป
สอบสัมภาษณ
9. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานจาง โดยยึดหลักสมรรถนะ
ความเทาเทียมในโอกาส และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ ดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐานเปนธรรม
โปรง ใสตรวจสอบได ตามหลัก การบริห ารกิจ การบา นเมือ งที ่ด ี รายละเอีย ดตามแนบทา ยประกาศนี้
(ภาคผนวก ข.)
10. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไมต่ํากวารอยละ 60

/11. การประกาศ...

-411. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผผู า นการเลือกสรร
องค ก ารบริห ารส วนตํ าบลปากจั่ น จะประกาศรายชื่ อ ผู ผ านการเลื อ กสรร ภายใน
วันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปากจั่น รายละเอียดดังนี้
(1) การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลปากจั่น
จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเรียงตามลําดับคะแนนที่สอบไดสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีไดคะแนน
เทากันจะพิจารณาผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา
(2) การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบกําหนด 1 ป
นับตั้งแตวันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
(3) ผู ที่ ผ า นการเลื อ กสรรและได ขึ้ น บั ญ ชี ผู ผ านการเลื อ กสรร ถ า มี ก รณี อ ย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้เปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร คือ
(3.1) ผูนั้นขอสละสิทธิ์รับการแตงตั้งเปนพนักงานจางในตําแหนงที่ผานการเลือกสรร
(3.2) ผูนั้นไมมารายงานตัว เพื่อรับการแตงตั้งเปนพนักงานจางภายในวันและเวลา
ที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด เวนแตมีความจําเปนและไดมีหนังสือสงทางไปรษณียรับลงทะเบียน
(3.3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาทีท่ ําสัญญาจาง หรือตามที่
ไดรับแตงตั้งในตําแหนงที่ผานการเลือกสรร
(3.4) ผูนั้นไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานจางในตําแหนงที่สอบไปแลว ใหยกเลิกบัญชี
ผูนั้นไวในบัญชีผูผานการเลือกสรรไดทุกบัญชีในการสอบครัง้ เดียว
(4) กรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลปากจั่นพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มี
สมรรถนะในเรื่องเดี ยวกั น นายกองค ก ารบริห ารสวนตําบลปากจั่น โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดระนอง อาจพิจารณาจัดจางผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานเลือกสรรที่ยังไม
หมดอายุก็ได
12. ระยะเวลาการจาง
พนักงานจางตามภารกิจ สัญญาจางไมเกินคราวละ 4 ป
13. การจัดทําสัญญาจางผูผ า นการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะไดรับแตงตั้งเปนพนักงานจาง และจัดทําสัญ ญาจางตามลําดับ
คะแนนที่สอบไดของบัญชีผูผานการเลือกสรร ในแตละตําแหนงตามตําแหนงวางขององคการบริหารสวนตําบล
ปากจั่น ทั้งนี้ โดยขอความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดระนองแลว หากตรวจสอบพบ
ภายหลังวาผูที่ผานการเลือกสรรได เปนผูขาดคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลปากจั่น
อาจถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูที่ผานการเลือกสรรได
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561
(ลงชื่อ)

(นายวิรสิงห คชสิงห)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปากจั่น
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รายละเอียดแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากจัน่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561
*********************************************
ชื่อตําแหนง

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได

ประเภทพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมคี ุณวุฒิ)
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต การกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียม
คาเชา คาบริการ และรายไดอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด
1.2 เรงรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บคาธรรมเนียม ภาษี ที่คางชําระ เพื่อใหสามารถ
จัดเก็บไดอยางครบถวน
1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นําสงเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได เพื่อให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ คําสั่ง
1.4 รวบรวมขอมูล เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรายได และเก็บรักษาหลักฐาน
เพื่อเปนขอมูล และรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามกําหนดระยะเวลา
1.5 จัดทําทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได สถิติการจัดเก็บรายไดแตละประเภท รวมถึง
จัดเก็บขอมูลทีเ่ กี่ยวของดวยเครื่องคอมพิวเตอรตามระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหขอมูลมี
ความถูกตองและสามารถคนหาขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ดําเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด ควบคุมหรือจัดทําทะเบียนตางๆ
จัดเก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผูเสียภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่น เพื่อรวบรวม
ไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน
1.7 สอดสองตรวจตรา เรงรัดภาษีอากร คาธรรมเนียมตางๆ และรายไดอื่นคางชําระ ควบคุม
หรือดําเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานและปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ
1.8 ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ขอความชวยเหลือและรวมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของ
หนวยงาน
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2. ดานการบริการ
2.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได แกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรู ความชํานาญแกผทู ี่สนใจ
2.2 ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความชวยเหลือและความรวมมือในงานการจัดเก็บรายได และแลกเปลีย่ นความรูความเชี่ยวชาญที่เปน
ประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร
และธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3. ได รับ ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ ชั้น สูงหรือเที ยบไดไม ต่ํากวานี้ ในสาขาวิช าหรือทางบั ญ ชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ระยะเวลาการจาง
กําหนดระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ 4 ป
คาตอบแทนทีจ่ ะไดรับ
1. ผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ 1 ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท
2. ผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ 2 ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท
3. ผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ 3 ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท
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รายละเอียดแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากจัน่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
พนักงานจาง ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
ภาคความรูค วามสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม
100 คะแนน
- การประมวลผลทางคณิตศาสตร
- ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.2510 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) โดยวิธีการประเมินความเหมาะสม
กับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน ประวัติการศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ของผูเขาสอบคัดเลือก และจากการสัมภาษณเพื่อพิจารณาความความเหมาะสมในดานตางๆ ความรูที่อาจ
เปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่นๆ เปนตน

