
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน 
ในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทท่ัวไป เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ 

ของเทศบาลต าบลบ้านกอก 
เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารง

ต าแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากต าแหน่งประเภทท่ัวไปเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับปฏิบัติการ 
............................................................................... 

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  26  พฤศจิกายน  2545 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากต าแหน่งประเภททั่วไปเป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับปฏิบัติการ ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันที่             
22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์  ส านักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลา กลางจังหวัด
อุบลราชธานี  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จึงก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ดังต่อไปนี้ 

ก. ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบ 
วัน-เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

วันที่ 12 มีนาคม  ๒๕62      
เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๐.๓๐ น. 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
ข้อสอบปรนัย  ๑๐๐ ข้อ  (๑๐๐ คะแนน) ณ หอ้งประชุมส านักงาน

ท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี  ชั้น 2 
ศาลากลางจังหวัด 

อุบลราชธานี 

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข.) 
ข้อสอบปรนัย 70 ข้อ (70 คะแนน) ข้อสอบอัตนัย   
2 ข้อ  (3๐  คะแนน) 

เวลา ๑๓.0๐ น. เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 

ข. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

    การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
๑.  การสอบคัดเลือก  จะด าเนินการสอบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบและหัวข้อ  ที่แนบมาพร้อมนี้  และ

ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามที่ก าหนดไว้ 
๒.  ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้   

๒.๑  แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ 
๒.๒  ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องเตรียมปากกาสีน้ าเงินหรือด า มาเพ่ือใช้ในการท า ข้อสอบ 
๒.๓  ต้องน าบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาลและบัตรประจ าตัวสอบ  ไปในวันสอบคัดเลือก เพ่ือแสดงตน 

 หากไม่มีบัตรดังกล่าว  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบจะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้ 
๒.๔ ไปถึงสถานที่สอบก่อนก าหนดเวลาเข้าสอบในแต่ละวิชา  และจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับค าสั่งหรือ 
      ประกาศจากเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบให้เข้าสอบได้  ผู้เข้าสอบคัดเลือกท่ีไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่ม 
      สอบวิชาใดไปแล้ว  ๓๐  นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น 
๒.๕ ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกออกจากห้องสอบก่อน ๔๕ นาที นับแต่เริ่มให้ท าค าตอบ 

2.6 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบ... 
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๒.๖  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบตามท่ีก าหนด  ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในวิชาใดจะไม่ได้รับ      
      การตรวจให้คะแนนส าหรับวิชานั้น 

  ๒.๗  ห้ามน าหนังสือ ต ารา หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ              
  ๒.๘  ห้ามน าเครื่องค านวณ  เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

๒.๙  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และจะออกจากห้องสอบ  
       ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบแล้ว  เท่านั้น 
๒.๑๐ ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
๒.๑๑ ให้กรอกข้อความในกระดาษค าตอบให้ครบถ้วน เขียนเลขประจ าตัวสอบ และชื่อ –  นามสกุล เฉพาะ 
       ในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
๒.๑๒ เมื่อจะส่งกระดาษค าตอบ ให้ตรวจสอบให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง หากสงสัยประการใด  ให้สอบถาม 
       กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบ 
๒.๑๓ เมื่อจะส่งกระดาษค าตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบ 
       ทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษค าตอบด้วยตนเอง 
๒.๑๔ เมื่อหมดเวลาท าค าตอบในวิชาหนึ่งๆ จะมีสัญญาณแจ้งให้ทราบ ผู้เข้าสอบจะต้องหยุดท าค าตอบทันที  
        และต้องรอให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบเก็บกระดาษค าตอบและข้อสอบคืนเสียก่อน  
        จึงออกจากห้องสอบได ้
๒.๑๕ ห้ามน าข้อสอบหรือกระดาษค าตอบที่เหลือไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด 
๒.๑๖ เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่    
๒.๑๗  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบโดย 
        เคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบ  
        คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจค าตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้ 
ค.  การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

๑. ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่งก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม กับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

๒. ให้ผู้เข้ารับการสอบไปถึงสถานที่สอบตามวัน เวลา สถานที่ที่ก าหนด ผู้ใดไปถึงที่สถานที่สอบ
ภายหลังที่ได้ด าเนินการสอบไปแล้วกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบได้ 

๓. ให้ไปรายงานตัวเพ่ือรับฟังค าชี้แจงตามเวลาที่ก าหนด โดยต้องแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่         
ของรัฐและบัตรประจ าตัวผู้สมัครในการรายงานตัว 

๔. รอการสอบ ณ สถานที่ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ 
๕. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ จะจัดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ เข้ารับการสอบตามล าดับ  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
    ประกาศ   ณ   วันที่   25 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 

                                                
                        (นายไพบูลย์  วนะลุน) 
      ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 
                               ให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากต าแหน่งประเภททั่วไป 

           เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบ้านกอก ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2562 
ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก ก าหนดคะแนนรวม 300 คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

          1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน  (แบบปรนัย)  โดยค านึงถึงระดับความสามารถที่ต้องการตามระดับต าแหน่ง 
ดังนี้ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  
    เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้  
1.1  ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  
1.2  ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ เป็นต้น  
1.3 ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน  
1.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ การคิด
สรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 
 

2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ   
    เป็นการทดสอบความพ้ืนฐานที่เก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2.4 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
2.7 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕58 
2.8 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

3 วิชาภาษาไทย  
     เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การ
ขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค
หรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท ์
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      1.2  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
       ให้ท าสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้การปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนด   

     ต าแหน่ง โดยวิธสีอบข้อเขียน ( แบบปรนัย  70 คะแนน ) (แบบอัตนัย 30 คะแนน) 
 

(1) ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับปฏิบัติการ 
ที ่ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ. ๒๕๐๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)  
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)  
ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543)  
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายช าระภาษี ลงใน
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ  

 
 
 
 

1.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาค ค. (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถ
พิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

 


