ประกาศองคการบริหารสว นตําบลแมเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการบริหารสว นตําบลแมเลย
..................................................................................

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมเลย อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค มีความประสงค
จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมเลย อําเภอแมวงก
จังหวัดนครสวรรค อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครสวรรค เรื่อง
หลั กเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนั กงานจาง ความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๖ แห งพระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครสวรรค เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครสวรรค ในการประชุมครั้งที่
9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
- 2563 องคการบริหารสวนตําบลแมเลย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจาง
ดังนี้
๑. ตําแหนงพนักงานจางที่รับสมัคร ไดแก
1.1 ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ไดแก
(1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
จํานวน 1 อัตรา
1.2 ประเภทพนักงานจางทั่ว ไป ไดแก
(1) ตําแหนง คนงานทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณ สมบัติข องผูสมัครสอบซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง
๒.๑ คุณ สมบัติทั่ว ไป
ผู ส มัค รสอบซึ่งจะได รั บ การจ างเป น พนั ก งานจ างต องมี คุณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะ
ตองหาม ตามขอ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครสวรรค เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต
ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไมเป น ผูดํ ารงตําแหน งผูบ ริห ารท องถิ่น คณะผู บ ริห ารทองถิ่น สมาชิ กสภา
ทองถิ่น
/(7)ไมเปน...

-2(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม เป น ข าราชการหรื อ ลู ก จ างของส ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ างของ
หนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๒.๒ คุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครประกาศนี้ (ตามเอกสารแนบทายประกาศ)
สําหรับ ภิ กษุ ห รือสามเณร ไมส ามารถสมัครสอบหรือเขาสอบเพื่ อบรรจุ และแต งตั้ งเป น
พนั กงานจ างได ทั้งนี้ เป น ไปตามนั ยหนั งสื อกรมสารบรรณคณะรัฐ มนตรีฝ ายบริห าร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในมาตรา ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน
๒๕๒๑
๓. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ติดตอขอทราบรายละเอียดและ
ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมเลย อําเภอแมวงก
จังหวัดนครสวรรค ตั้งแตวันที่ 13 - 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลา
ราชการ และมี สิ ท ธิ ส มั ค รได เ พี ย ง 1 ตํ า แหน ง เท า นั้ น สามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ เ ว็ บ ไซด
www.maelay.go.th หรือสอบถามไดที่เบอรโทร 0 5629 5102
๓.๒ วิธีการยื่นใบสมัคร
สมัครดวยตนเอง ผูสมัครตองกรอกขอความในใบสมัคร และบัตรประจําตัวสอบดวย
ลายมือของตนเอง พรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) จํานวน ๓ รูป โดยใหผูสมัครติดรูปถายในใบสมัคร จํานวน ๑ รูป ในบัตร
ประจําตัวสอบ จํานวน ๒ รูป พรอมเอกสารหลักฐานการสมัคร ขอ ๔
สํ าหรั บ การสมั ค รสอบครั้ งนี้ ให ผู ส มั ค รได ต รวจสอบและรั บ รองตนเองว าเป น ผู มี
คุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ประกาศรับสมัคร
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบรายไดคุณสมบัติไมครบถวน หรือไมถูกตอง องคการบริหารสวนตําบล
แมเลย จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
๔. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
๔.๑ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ ใบรับ รองแพทยป ริญ ญาที่แสดงว าไม เป น โรคต องห ามตามกฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครสวรรคกําหนด ซึ่งออกใหไม
เกิน ๑ เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาภาพถายปริญ ญาบั ต ร/ประกาศนี ยบั ตร หรือระเบีย นแสดงผลการเรีย น
อยางใดอยางหนึ่ง ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวน ๑
ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว ภายในวันปดรับสมัคร
/4.5 สําเนา...

-3๔.๕ สําเนาภาพถายหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
4.6 หนังสือรับรองประสบการณการทํางานจากนายจางหรือหนวยงาน ซึ่งรับรองวามี
ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผูมีทักษะ)
๔.7 สําเนาเอกสารทุกชนิดใหถายเอกสารโดยใชกระดาษขนาด เอ ๔ เทานั้น
ทั้งนี้ สํ าเนาหลั ก ฐานทุกฉบั บ ให ผู ส มัครสอบเขีย นคํารับ รองสํ าเนาถูกต อง และลง
ลายมือชื่อกํากับไวดวย และหากผูใดใชเอกสารอันเปนเท็จ องคการบริหารสวนตําบลแมเลย จะดําเนินคดี
ตามกฎหมายตอไป
๕. คาธรรมเนียมในการสมัคร
ใหผูสมัครสอบคาธรรมเนียมสําหรับตําแหนงที่สมัคร ดังนี้
- ผูสมัครสอบพนักงานจางตามภารกิจ
อัตราคาธรรมเนียม ๑๐๐ บาท
- ผูสมัครสอบพนักงานจางทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียม ๑๐๐ บาท
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนไมวากรณีใดๆ เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริต ใหจายคืน คาธรรมเนียมสอบให กับผูสมัครสอบที่มิไดมีสวน
เกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได
๖. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส อบ วัน เวลา สถานที่ส อบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบ
ดังนี้
๖.๑ การประกาศรายชื่ อผู มี สิ ท ธิ เขาสอบสรรหา จะประกาศให ท ราบ ณ องคก าร
บริหารสวนตําบลแมเลย และเว็บไซด www.maelay.go.th ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
๖.๒ กําหนดวันสอบ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ องคการบริหารสวนตําบล
แมเลย ดังนี้
- เวลา 09.00 – 10.30 น. ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
- เวลา 10.30 – 12.00 น. ทดสอบภาคความรูเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข)
- เวลา 13.00 น. เปนตนไป ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)
๖.๓ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร จะประกาศใหทราบ ณ องคการบริหารสวน
ตําบลแมเลย และเว็บไซด www.maelay.go.th ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
๖.๔ ใหผูรับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
(๑) แต งกายให สุ ภ าพเรีย บรอย สุภ าพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเทาหุ มส น
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน ประพฤติตนเปนสุภาพชน
(๒) นําบัตรประชาชน และบัตรประจําตัวสอบพนักงานจางไปในวันสอบดวย
(๓) ต อ งเชื่ อ ฟ งและปฏิ บั ติ ต ามคํ าสั่ ง และคําแนะนํ าของกรรมการหรื อ เจ าหน าที่
ดําเนินการสอบโดยเครงครัด
(๔) ตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยูหากผูใดไมปฏิบัติตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๗. หลักเกณฑและวิธีการสอบสรรหา
หลักสูตรการสอบสรรหาและเลือกสรร แบงเปน 3 ภาค คือ
7.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 100 คะแนน โดยใช วิธีสอบขอเขีย น
(ปรนัย)
/8.เกณฑการตัดสิน...
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7.2 ภาคความรูเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 100 คะแนน โดยใชวิธีสอบขอเขียน

7.3 ภาคความเหมาะสมกับ ตํ าแหน ง (ภาค ค) 10๐ คะแนน โดยวิ ธีการสั มภาษณ
และ/หรือทดสอบการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับตําแหนง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
๘. เกณฑการตัดสิน
การตัดสินวาผูใดเป นผูสอบไดให ถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาค
ไมต่ํากวา รอยละ ๖๐ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
๙. การขึ้นบัญ ชีผ ูผ านการเลือกสรรได
๙.๑ การขึ้น บัญชีผูผ านการเลือกสรรได ใหเรียงลําดับจากผูสอบไดจากคะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหน งมากกวาเป น ผูอยูในลํ าดับ ที่สู งกวา ถาคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะสํ าหรับ ตําแหน ง
เทากันใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
๙.๒ บั ญชีผูสอบไดให ใชไดไมเกิน ๑ ป นั บแตวันประกาศขึ้น บัญชี แตถามีการสอบ
อยางเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบไดใหมแลว บัญชีสอบไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก
๑๐. การบรรจุและแตงตั้ง
๑๐.๑ ผูสอบได จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบได
๑๐.๒ ถาผูสอบไดและถึงลําดับที่ที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งมีวุฒิการศึกษาที่สูง
กวาที่ไดกําหนดไวในประกาศฯนี้ จะนํามาใชเพื่อเรียกรองสิทธิใดๆ เพื่อประโยชนของตนเองไมได
๑๐.๓ ผู สอบได ขึ้น บั ญ ชีไวแล ว เมื่อถึงลํ าดับ ที่ที่ จะต องได รับ การบรรจุแตงตั้ งไมมา
แสดงตนภายในเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
๑๐.๔ บัญชีผูสอบไดใชเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลแมเลย เทานั้น
๑๑. การยกเลิกบัญ ชีผ ูสอบแขงขันได
ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผูนั้นในบัญชีผูสอบได คือ
11.1 ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได
11.2 ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้ง ภายในเวลาที่องคการบริหาร
สวนตําบลกําหนด
11.3 ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่บรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงที่สอบได
11.4 ผูนั้นไดรับ การบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว ให ยกเลิกการขึ้น
บัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบได
๑๒. กําหนดระยะเวลาจาง
12.1 พนักงานจางตามภารกิจ มีระยะเวลาในการจางไมเกินคราวละ 3 ป
12.2 พนักงานจางทั่วไป มีระยะเวลาในการจางไมเกินคราวละ 1 ป

/องคการ...

-5๑๓. การทําสัญ ญาจาง
องคการบริหารสวนตําบลแมเลย จะทําสัญญาจางผูสอบไดตามลําดับที่เมื่อไดรับความ
เห็นชอบใหจางพนักงานจางจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครสวรรคเรียบรอยแลวเทานั้น
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม เ ล ย ดํ า เนิ น การสรรหาพนั ก งานจ า งดั ง กล า ว
ในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม อยาหลงเชื่อ
หรื อยอมเสี ย ทรัพ ย สิ น ให แกบุ คคลหรื อกลุ ม บุ ค คลหรื อผู ที่ อางวาสามารถช ว ยเหลื อให ส อบได และหาก
มี ก ารแอบอ างหรื อ ทุ จ ริ ต ให ส อบได โปรดแจ งองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม เล ย หรื อ คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาหรือเลือกสรร ทางหมายเลขโทรศัพท 056–295102 เพื่อจักไดดําเนินการตามกฎหมาย
ตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

(นายนะธี ศรีพุมมา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมเลย

ผนวก ก
รายละเอียดวิช าที่จะดําเนินการสอบแนบทายประกาศองคการบริหารสว นตําบลแมเลย
(๑) ตําแหนงผูช ว ยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
(2) ตําแหนงผูดูแลเด็ก
(3) ตําแหนงคนงานทั่ว ไป
หลักสูตรและวิช าการสอบ
ก. ภาความรูความสามารถทั่ว ไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) (ระดับความยากงายของขอสอบตาม
ความเหมาะสมกับตําแหนง)
- สถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปจจุบัน
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล
- นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
- ความรูวิชาภาษาไทย
- ความรูวิชาคณิตศาสตร
ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) (กําหนดเนื้อหาตาม
ความเหมาะสมกับตําแหนง)
- ทดสอบความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่สมัครสอบ
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ มเติ ม5)ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด วยขอบั งคับ การประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547
- วิชาความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- ประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง หน า ที่ จากประวั ติ ส ว นตั ว
ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารทํ า งาน และพฤติ ก รรมที่ ป รากฏทางอื่ น ของผู เข าสอบ จากการ
สัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานอื่น ๆ เชน
ความรู ที่ อาจใช เป น ประโยชน ในการปฏิ บั ติ ในหน าที่ ความสามารถ ประสบการณ ทว งที ว าจา
อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
เมื่อผานภาคความรูความสามรถทั่วไป (ภาค ก) และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
(ภาค ข) โดยไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว จึงจะเปนผูมีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค) ได

ภาคผนวก ข
รายละเอียดคุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแนบทายประกาศองคการบริหารสว นตําบลแมเลย
พนักงานจางตามภารกิจ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
……………………………………………………………………..
ประเภทของพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ
1) ตําแหนง ผูช ว ยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต การกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1.ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติ ง านด า รนการจั ด เก็ บ ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ภาษี บํ า รุ ง ท อ งที่ ภาษี ป า ย
คาธรรมเนียม คาเชา คาบริการ และรายไดอื่นไ ที่เกี่ยวของตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อใหการจัดเก็บรายได
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
1.2 เรงรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บคาธรรมเนียม ภาษี ที่คางชําระ เพื่อใหสามารถ
จัดเก็บไดอยางครบถวน
1.3 ตรวจสอบการับเงิน เก็บรักษา นําสงเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายไดเพื่อให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ คําสั่ง
1.4 รวบรวมขอมูล เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรายได และเก็บรักษาหลักฐาน
เพื่อเปนขอมูล และรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามกําหนดระยะเวลา
1.5 จัดทําทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได สถิติการจัดเก็บรายไดแตละประเภท รวมถึง
จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของดวยเครื่องคอมพิวเตอรตามระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหขอมูลมี
ความถูกตองและสามารถคนหาขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ดําเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด ควบคุมหรือจัดทําทะเบียนตาง ๆ
จัดเก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผูเสียภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ เพื่อ
รวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน
1.7 สอดส องตรวจตรา เรงรัด ภาษีอากร คาธรรมเนี ยมต างๆ และรายได อื่น คางชํ าระ
ควบคุมหรือดําเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานและปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ
1.8 ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความชวยเหลือและรวมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงาน
2. ดานการบริการ
2.1 ให คําแนะนํา ตอบป ญ หา ชี้ แจงเกี่ย วกับ งานการจั ดเก็บ รายได แกเจาหน าที่ระดั บ
รองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรู ความชํานาญแกผูที่สนใจ
2.2 ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช วยเหลือและความรว มมือในงานการจัด เก็บ รายได และแลกเปลี่ย นความรูความเชี่ ย วชาญที่เป น
ประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
/คุณสมบัติ...

-2คุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท.หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือทางบั ญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
อัตราคาตอบแทน
1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อัตราเดือนละ 9,400 บาท
2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเดือนละ 10,840 บาท
3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเดือนละ 11,500 บาท

ภาคผนวก ข
รายละเอียดคุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแนบทายประกาศองคการบริหารสว นตําบลแมเลย
พนักงานจางตามภารกิจ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
……………………………………………………………………..
ประเภทของพนักงานจาง พนักงานจางทั่ว ไป
2) ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
ปฏิ บั ติ ห นาที่เกี่ย วกับ การจัดประสบการณ เรียนรู การส งเสริมการเรีย นรู พัฒ นาผูเรีย น
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็ก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1.ปฏิ บั ติ งานเกี่ย วกับ การจั ด ประสบการณ เรีย นรู และส งเสริ มการเรี ย นรูด ว ยวิ ธีก ารที่
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และ
คุณลักษณะตามวัย
3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
5.ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ เที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในทุ ก สาขาวิ ช า
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3.ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้ น สู งหรื อเที ย บได ไมต่ํ ากวานี้ ในทุกสาขาวิ ช า หรื อใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
อัตราคาตอบแทน
1.ไดรับอัตราคางจางเดือนละ 9,000 บาท/เดือน

ประเภทของพนักงานจาง พนักงานจางทั่ว ไป
1) ตําแหนง คนงานทั่ว ไป
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
เป น ผู ช ว ยในการปฏิ บั ติ งานธุ ร การและงานสารบรรณที่ ต อ งใช ค วามรู ท างเทคนิ ค หรื อ
วิ ช าการภายใต ก ารกํ า กั บ ตรวจสอบโดยทั่ ว ไป หรื อ ตามคํ า สั่ ง หรื อ แบบ หรื อ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ มี อ ยู
อยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ
ตามที่ไดรับ มอบหมาย เช น รางโต ตอบ บั นทึก ย อเรื่อง รวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใช ความรูทาง
เทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหนึ่ง ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
การแพทย หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์
ติดตามใหมีการซอมบํารุงรักษา ซอมแซมตามกําหนดเวลาที่ฝายเทคนิคกําหนดไวจําหนายยานพาหนะที่
ชํารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจายพัสดุ ทางชาง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและ
ให บ ริการเอกสารสําคัญของทางราชการ เชน ทะเบี ย นประวัติ พนั กงานสวนตํ าบล ทะเบี ยนที่เกี่ย วกับ
การคาและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิตาง ๆ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียม
เอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เที ย บได ในระดั บ เดี ย วกั น ทุ ก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือ
ผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่
ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง
2. ไดรับคุณวุฒิ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณ วุฒิ อยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย
กฎระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
5. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ
อัตราคาตอบแทน
1.ไดรับอัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน

