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 ประกาศเทศบาลต าบลภูดิน  
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 

***********************  
ด้วยเทศบาลต าบลภูดิน มีความประสงค์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น 

พนักงานจ้าง จ านวน ๒ ต าแหน่ง ๒ อัตรา  
อาศัยอ านาจตาม หมวด ๔ ข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  

กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทคุณวุฒิ)  
                         ๑.๑ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สังกัด ส านักปลัดเทศบาล จ านวน  ๑  อัตรา 

    ๑.๒ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง   จ านวน  ๑  อัตรา  

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร  
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  

(๑)  มีสัญชาติไทย  
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี  
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความ 

สามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานเทศบาล  

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก 
สภาท้องถิ่น ราชการอ่ืนและกรุงเทพมหานคร  

(๗) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะ 
กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

/๒.๒ คุณสมบัติ... 
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๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ ตามท่ีเทศบาลต าบล  
ภูดินก าหนดไว้ในรายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ      

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
     ก าหนดการรับสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่   

๒ – ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ  (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  ณ ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท ์๐-๔๓๐๑-๐๔๙๔ 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร  
     ผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเองพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้  

๔.๑ ใบสมัครตามแบบของเทศบาลต าบลภูดิน  
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้ง  

เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน ๑ รูป และติดรูปถ่ายใน บัตร
ประจ าตัวสอบ จ านวน ๒ รูป  

๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  
๔.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ  
๔.๕ ใบรับรองแพทยป์ริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ ๒.๑ (๔) 

ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกายจ านวน ๑ ฉบับ  
๔.๖ ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดง 

ว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ 
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัต ิภายในวันที่รับสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 

๔.๗ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
๔.๘ ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น  
๔.๙ เทศบาลต าบลภูดิน ไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร หากสมัครแล้วบวชเป็น 

ภิกษุ หรือสามเณรในภายหลัง ระหว่างด าเนินการสรรหาและเลือกสรรก็ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคล  

๕. เงื่อนไขในการสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ ำนวน 1๐๐ บำท  

โดยช าระในวันสมัคร และผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลท าให้ 
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การรับสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 
 

/๖. การประกาศ... 
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๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร  
             เทศบาลต าบลภูดิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงาน
จ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ โดยปิดประกาศไว้ ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลภูดิน (บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานเทศบาลต าบลภูดิน) ทั้งนี้ เทศบาลต าบลภูดิน 
ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หรือไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรร
หาและเลือกสรรเข้าห้องสอบ เมื่อตรวจพบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด   
  ๗. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร  
            เทศบาลต าบลภูดิน จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันพุธ ที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ส านักงานเทศบาลต าบลภูดิน 

๘. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  
           เทศบาลต าบลภูดิน จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันศุกร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ณ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานเทศบาลต าบลภูดิน 

๙. หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร  
๙.๑ เทศบาลต าบลภูดิน จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น  

พนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ทางราชการเป็นส าคัญด้วย 
กระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี 

๙.๒ หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลภูดิน จะยึด หลัก 
สมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลก าหนด ซึ่งประกอบด้วย  

(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อ 

การ ปฏิบัติงาน  
(ค) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติ 

หน้าที่  
๑๐. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร  
      เทศบาลต าบลภูดิน  จะด าเนินการสรรหารและเลือกสรรด้วยวิธีการดังนี้  

๑๐.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย 
๑๐.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)  โดยวิธีสอบ  

ข้อเขียน แบบปรนัย  
๑๐.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  

รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศฯ  

 

 

 

/๑๑. เกณฑ.์.. 
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๑๑. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่จะได้รับการข้ึนบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนรวมไม ่

น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ หรืออาจตัดสินบางภาคด้วยคะแนนสูงกว่าหรือต่ ากว่านั้นได้ โดยค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล  
๑๒. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  

๑๒.๑ เทศบาลต าบลภูดิน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ส าหรับ
ต าแหน่ง ที่รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยเรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด (ภาค ก 
ภาค ข และภาค ค) ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้ในคะแนน   ภาค ก 
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนน ภาค ก เท่ากัน ก็ให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ในคะแนนภาค ข 
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน  ก็ให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ในคะแนน  ภาค ค 
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน ภาค ค เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า     
  ๑๒.๒ เทศบาลต าบลภูดิน จะขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ในแต่ละ
ต าแหน่งไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีการสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่กรณีที่ได้มีการ
เรียกตัวผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ผู้ใดมารายงานตัวเพ่ือรับการแต่งตั้งไปแล้ว ก่อนบัญชีผู้ผ่านสรรหา
และเลือกสรรได้มีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้
การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน 
นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้นั้นมีอายุครบ ๑ ปี  และถ้ามีกรณีอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ ผู้ที่สอบ
ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบการสรรหาและเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ 
  (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
  (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการแต่งตั้งภายในเวลาที่เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่
วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบ
ได ้ 

(๔) ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน
บัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 

๑๓. เงื่อนไขการจ้าง  
   ๑๓.๑ เทศบาลต าบลภูดิน จะเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
ก็ต่อเมื่อมีความจ าเป็น  และได้พิจารณาศักยภาพทางการคลังและมีงบประมาณเพียงพอในการจัดจ้าง 
 
 

/๑๓.๒ การบรรจุ... 
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  ๑๓.๒ การบรรจุและแต่งตั้งจะเรียกบรรจุแต่งตั้งเรียงตามล าดับที่ของบัญชีตามประกาศผล
การสรรหาฯ ของเทศบาลต าบลภูดิน 
 ๑๓.๓ ถ้าผู้สอบได้และถึงล าดับที่  ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่
ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
 ๑๓.๔ เทศบาลต าบลภูดินขอสงวนสิทธิในการเรียกบรรจุ ซึ่งจะเรียกบรรจุในกรณีที่
เทศบาลต าบลภูดิน มีความพร้อมด้านการคลัง และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์มีมติ
เห็นชอบให้จ้างเท่านั้น 

                  ๑๔. ข้อสงวนสิทธิ 
   เทศบาลต าบลภูดิน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เรียกจ้างบุคคลใดก็ได้ในกรณีที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วไม่เห็นชอบในการจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลภูดิน โดยผู้ที่เข้าสอบหรือผู้ที่ผ่านการสอบจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ให้ถือว่า
ผู้เข้าสอบทุกคนได้รับทราบเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้เป็นอย่างดีทุกคนแล้ว 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
  

 
 
 

  (นายศราวุธ  ส าราญมล) 
   นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 
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ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที ่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๔  
“ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน”  

**************************  
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ) 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สังกัด ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน ๑ อัตรา  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1.1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาประสานงาน 

ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน เพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชน และสนับสนุนการ
ด าเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน 

1.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพ่ึงพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพ่ือสร้างพลังชุมชนให้เป็นฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน 
ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนกระบวนการกลุ่ม รวมทั้ง
กระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพ่ือให้ สามารถบริหารจัดการชุมชนและท้องถิ่น
ของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

1.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านวิชาการและปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจชุมชน
ระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กร เครือข่ายองค์กรประชาชน 
และชุมชนในระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจฐาน
ราก มีความเข้มแข็ง สมดุล และมั่นคง 

1.6 ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนตลอดจนด าเนินการ
และเอ้ืออ านวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.7 เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ
และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

1.8 ร่วมจัดท าโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้านโครงการชุมชน
พอเพียง โครงการ S M L เป็นต้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และเสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่
เข้มเข็ง 

 
 

/1.9 ศึกษา.... 
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1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง            กับ
งานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่ ด้อยโอกาส เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

2.  ด้ำนกำรบริกำร 
2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้

ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป 

2.2 ตอบปัญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝ่าย 

2.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงานองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการช่วยเหลือบ าบัด แก้ไขปัญหา   
แก่ชุมชน ประชาชนในทุกด้าน 

2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการด าเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
และกระตุ้นปลูกฝังให้ประชาชนมีความสนใจให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และมีทัศนคติที่ดี   
ต่อองค์กร ต่อชุมชน 

2.5 ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
 

9,400.-บาท 

2. ได้รับการประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
 

10,840.-บาท 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุก
สาขาวิชาที่ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
 

11,500.-บาท 

 
ระยะเวลาจ้าง 

 ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี และไม่ก่อน ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบให้จ้าง 
 
 
 

/๒.ต าแหน่ง.... 
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๒. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง  จ านวน ๑ อัตรา  

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ  แนะน า 
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆดังนี้ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  

1.1  ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า 
ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย      ที่
ก าหนด 

1.2  เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บได้
ครบถ้วน 

1.3  ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

1.4  รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐานเพ่ือเป็นข้อมู ล 
และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 

1.5  จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
และสามารถค้นหาข้อมลูได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

1.6  ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆ จัดเก็บรักษาหรือ
ค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงาน 

1.7  สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุมหรือ
ด าเนินงานเกี่ยงกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง  

1.8  ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงาน 

2.  ด้ำนกำรบริกำร 
2.1  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงาน

ราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
2.2  ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ

ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานของหน่วยงาน 

 

 

 

 

/คุณสมบัติ.... 



~ ๙ ~ 
 

 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน 
1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การ
จัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ 
หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่  ก.จ.,ก.ท.  หรือ ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

9,400.-บาท 

2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและ
ธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์
การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่  ก.จ.,ก.ท.  หรอื ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

10,840.-บาท 

3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือใน
สาขาวิชาอ่ืนที่  ก.จ.,ก.ท.  หรอื ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ 

11,500.-บาท 

 
ระยะเวลาจ้าง 

 ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี และไม่ก่อน ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ ได้มีมตเิห็นชอบให้จ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ภาคผนวก ข.... 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 

 
ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที ่๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน  
**************************  

หลักสูตรและวิธีการสรรหา แบ่งเป็น ๓ ภาค  
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    (ประเภทคุณวุฒิ) 

ก. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) ข้อสอบเป็น แบบปรนัย  มีดังนี้   
- ความรู้ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ  
- ความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ซึ่งประกอบด้วยการ อุปมาอุปไมย      การ

สรุปเหตุผล และการหาความสัมพันธ์ของค าหรือข้อความ  
- ความเข้าใจภาษา  
- การอ่านและการท าความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่ก าหนดให้ แล้วตอบค าถามที่ตามมา       

ในบทความหรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย  
- การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า 
- การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
 - การเรียงความ  
ข. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม  10๐ คะแนน) ข้อสอบเป็น 

แบบปรนัย มีดังนี้  
     ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน  

๑.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 
5. พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.๒๕๓๙ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 

และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
10. ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู

เด็กแรกเกิด พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
11. เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 

   /ต าแหน่ง... 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 
     ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  

๑.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 
5. พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.๒๕๓๙ 
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
9. พระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. 2510 
10. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  
1๑. เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 

 
      ค.  ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) 

     ให้ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยพิจารณาจากความรอบรู้  แนวความคิด  และ        
ความคิดเห็น  ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

1. ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา   คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
2. ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ   คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
3. บุคลิกภาพ การแต่งกาย    คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
5. ทัศนคติ ที่มีต่อ เทศบาล    คะแนนเต็ม  20  คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 

 
ใบสมัครสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นพนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลภดูิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จงัหวัดกาฬสินธุ ์
 

เรียน ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลต าบลภูดิน  
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จึงขอแจ้งรายละเอียดของ ข้าพเจ้า      
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้  

๑. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................สัญชาติ..............  

๒. อายุนับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี คือเกิดเมื่อวันที่........เดือน.............พ.ศ..........(อายุ......ปี......เดือน)  

๓.วุฒิการศึกษาตรงตามต าแหน่งที่สมัครสอบ คือ ได้รับประกาศนียบัตร/ปริญญา..............................................
สาขาหรือวิชาเอก........................................โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ..............................................  

เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ.....................(ภายในวันปิดรับสมัคร) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม...............  

๔. ต าแหน่งที่สมัครสอบ ต าแหน่ง........................................................................................................................  

๕. อาชีพปัจจุบัน......................................................................................................................... ..................... ...  

สถานที่ท างาน...................................................................... ........................................................ .......................  

อายุการท างาน...............................ป.ี...................เดือน  

๖. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับคือ............................................................................................. .................  

ความรู้ความสามารถพิเศษ...................................................................................................................... ............  

๗. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ---
๘. ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่.............หมู่บ้าน/ชุมชน...................... .................................................. 

    ถนน..................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ....................................... .................... 

    จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์.................................... 

๙. ชื่อบิดา.......................................................อาชีพ.....................................ที่อยู่............................................. 

    ............................................................................................................................. ........................................ 

    ชื่อมารดา...................................................อาชีพ................ .....................ที่อยู่............................................. 

    ............................................................................................................................. ......................................... 

 

 

 

 

 

 
 

ตดิรูปถา่ย 

ขนาด ๑ น้ิว 

 ล าดับที่สมัคร  
.............................. 



~ ๑๓ ~ 
 

 

๑๐. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร รวม........ฉบับ ดังนี้ 
 (   )  ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียน   จ านวน............ฉบับ 
 (   )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน............ฉบับ 

(   )  ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน............ฉบับ 
 (   )  ใบรับรองแพทย์         จ านวน............ฉบับ 
 (   )  อื่นๆ....................................................................................   จ านวน............ฉบับ 
 
 หากข้าพเจ้ายื่นเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้
ถือว่า ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้ 
 ข้าพเจ้า ขอให้ค ารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๔๗ และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครตรงตาม
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร 
 
      ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร 
           (..............................................) 
            วันที่.........เดือน...................................พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
(   )  เอกสารครบถ้วน 
(   )  เอกสารไม่ครบ เนื่องจาก.................................... 
.................................................................................... 
 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
   (...........................................) 
วันที่........เดือน .......................  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน  ๑๐๐  บาท 
ไว้เรียบร้อยแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............เลขที่......... 
 
 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่รับเงิน 
   (...........................................) 
วันที่........เดือน .......................  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 


