ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปี พ.ศ. ๒๕62
.................................................................
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ประจาปี พ.ศ.๒๕62 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ผู้มีคุณวุฒิ) จานวน 1 อัตรา
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา ๒๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั งหวั ด เชี ย งราย
เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ย วกับ พนักงานจ้าง ลงวัน ที่ 29 มิ ถุน ายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบั บ ที่ 6) ลงวัน ที่ 30 ธัน วาคม 2559 จึงประกาศรับสมัครบุ คคลเพื่อการสรรหาและเลื อกสรรเป็ น
พนักงานจ้าง ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
กองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

จานวน ๑ ตาแหน่ง

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
2.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ปฏิ บัติงานระดับต้ นซึ่งไม่จาเป็น ต้องใช้ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดั บ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การ
กากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
3.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซง่ึ จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบั ติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
/(6) ไม่เป็น...

-2(6) ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น คณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ สมาชิ ก
ท้องถิ่น
(7) ไม่เป็ น ผู้ เคยต้องรับ โทษจาคุกโดยคาพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ กเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้
ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง เจ้ า หน้ า ที่ ในพรรคการเมื อ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้า งของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
3.2.1 พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยเจ้ า พนั ก งาน จั ด เก็ บ รายได้
(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ต าแหน่ งนั้ น ตามที่ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั งหวัด เชี ย งราย (ก.อบต.จั งหวั ด เชี ย งราย) ก าหนด
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ก.)
4. อัตราค่าตอบแทน
4.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
4.1.1 ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้จะได้รับค่าตอบแทนจานวน 9,400 บาท/เดือน
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จานวน 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400 บาท
5. การรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
5.๑ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 – 19 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
5.๒ สถานที่รับสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย เลขที่ 199 หมู่ที่ 10
บ้านปงน้อยใต้ ตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
6. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเอง พร้อมรับรองสานาถูกต้อง และยื่นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
6.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียว
กันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จานวน ๑ รูป
ติดรูปถ่ายในบัตรประจาตัวสอบ จานวน ๒ รูป

/6.2 สาเนาวุฒิการศึกษา....

-36.๒ สาเนาวุฒิการศึกษา และหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันที่รับสมัคร คือวันที่ 11 มิถุนายน 2562
จานวน ๑ ฉบับ
6.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
6.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
6.๕ ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
(ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)
จานวน 1 ฉบับ
6.6 เอกสารหลักฐานทางทหารสาหรับเพศชาย
จานวน 1 ฉบับ
6.7 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
7. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครอั น
เป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
8. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท
9. หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ในแต่ละภาค โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกาหนดวัน เวลา
สถานที่สอบ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
12. วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันที่ 24 มิถุนายน 2562
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑0.3๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
เวลา 10.30 - 12.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
เวลา 13.00 – 14.00 น. สอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
/13. ประกาศผลสอบ....

-413. ประกาศผลสอบ
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
14. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
14.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ให้เรี ยงลาดับที่จากผู้สอบได้จากคะแนนรวม
สูงสุดมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบ
ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับ ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่ อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง
กว่า ทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
14.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร มีกาหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งหรือขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาจถอนชื่อผู้นั้นออก
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
14.3 การยกเลิ ก บั ญ ชี ผู้ ใดได้ รั บ การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบได้ ถ้ า มี ก รณี อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบได้ คือ
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่กาหนด
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ง
ในตาแหน่งที่สอบได้
(4) ผู้นั้ น ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว องค์การบริห าร
ส่วนตาบลปงน้อยจะยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

(นายศรีทน ชุ่มมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย

ผนวก ก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปี พ.ศ.2562
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ชื่อตาแหน่ง
สังกัด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า
ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป ตามเป้าหมายที่
กาหนด
1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างชาระ เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้อย่าง
ครบถ้วน
1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นาส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง
1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน เพื่อเป็น
ข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามกาหนดระยะเวลา
1.5 จัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง จัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลมีความ ถูกต้องและ
สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ดาเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทาทะเบียนต่าง ๆ จัดเก็บรักษา
หรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น เพื่อรวบรวมไว้เป็น ข้อมูลใน
การดาเนินงาน
1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นค้างช าระ ควบคุมหรือ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง
1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ การทางานของหน่วยงาน
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ ค าแนะน าตอบปั ญ หา ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานการจั ด เก็ บ รายได้ แก่ เจ้ าหน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมา
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญแก่ผู้ทสี่ นใจ
2.2 ประสานงานในระดั บ กลุ่ ม กั บ หน่ ว ยงานราชการ เอกชน หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์ต่อการ
ทางานของหน่วยงาน
-2-/คุณสมบัติเฉพาะ...

-2คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รับ ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ (ปวช.) หรือเที ยบได้ในระดับ เดี ยวกัน ในสาขาวิช าหรือทาง บั ญ ชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิ น การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรือ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกัน ในสาขาวิช าหรื อทาง บั ญ ชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย
การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริห ารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน
เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุ ก าร การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจ การเงิน การจั ด การ บริห ารธุรกิ จ การจัด การ ทั่ ว ไป
คอมพิว เตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่ นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
ทาสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ 3 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ได้มีมติให้ความเห็นชอบ
การจ้าง
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

ผนวก ข
รายละเอียดและวิธีการประเมินสมรรถนะ
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
----------------------------ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ผู้มีคุณวุฒิ)
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ทดสอบแบบปรนัย 40 ข้อ 40 คะแนน
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
50
ทดสอบแบบอัตนัย 1 ข้อ 10 คะแนน
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล เช่น
- ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือ
เรื่องราว
- ความสามารถในการวิ เคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สรุ ป เหตุ ผ ลทาง
การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
- ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุป
เหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ
1.2 วิชาความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย
1.3 พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ทดสอบแบบปรนัย 40 ข้อ 40 คะแนน
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
50
ทดสอบแบบอัตนัย 1 ข้อ 10 คะแนน
2.1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2.2. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด หาประโยชน์ ใ น
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
2.6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ตาแหน่ง
ที่สมัครสอบ
2.7 สอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์หนังสือราชการโดย
50
สอบปฏิบตั ิ
ใช้ โ ปรแกรม (Microsoft Word ) และการค านวณภาษี ผ่ า นโปรแกรม
(พิมพ์คอมพิวเตอร์เวลา 30 นาที)
(Microsoft Excel)
-2-/3.ภาคความเหมาะสม...

-2สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
50
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึ กษา ประวัติ การท างาน บุ ค ลิ ก ภาพท่ ว งที ว าจา ความคิ ด ริเริ่ ม และ
ปฏิภาณไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ แรงจูงใจ คุณธรรมและจริยธรรม
และพฤติกรรมอื่นที่ปรากฏ
รวม

วิธีการประเมิน
สัมภาษณ์

200

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

...................ร่าง/พิมพ์
...................ตรวจ
...................หัวหน้าส่วน
……………….ปลัด
อบต.

