ประกาศเทศบาลตำบลชำราก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕
------------------------------------------ดวยเทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จำนวน 3 ตำแหนง รวม 3 อัตรา
เพือ่ ปฏิบัติใหเปนไปตามความในขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ตราด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เทศบาลตำบล
ชำราก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตำแหนงที่รับสมัคร
สำนักปลัด
1.1 พนักงานจางตามภารกิจ
- ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
๑.๒ พนักงานจางทั่วไป
- ตำแหนง คนงานทั่วไป
กองคลัง
1.2 พนักงานจางตามภารกิจ
- ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได

จำนวน 1 อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน 1 อัตรา

2. อัตราคาตอบแทน
2.1 พนักงานจางตามภารกิจ ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
- ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้
2.๒ พนักงานจางทั่วไป ตำแหนง คนงานทั่วไป
- อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท
2.๓ พนักงานจางตามภารกิจ ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
- ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้
3. ระยะเวลาการจาง
3.1 พนักงานจางประเภท ตามภารกิจ ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 1 ป โดยจะทำ
สัญญาจาง ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดแลวเทานั้น
3.2 พนักงานจางประเภท ทั่วไป ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 1 ป โดยจางตั้งแต
วันที่ ๑ สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
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4. คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ผูที่จะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไมต่ำกวา 18 ป และไมเกิน 60 ป
3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอน ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสำหรับ
พนักงานเทศบาล
5) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
6) ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
8) ไมเคยเปนผูถู กลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิ สาหกิจ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้
6. การสมัคร
ให ผู ป ระสงค จ ะสมั ค รเป น พนั ก งานจ า ง ยื่ น ใบสมั ค รได ที่ ง านการเจ า หน า ที่ สำนั ก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระหวางวันที่ 1๓ - 2๑ มิถุนายน 256๕
ในวันและเวลาราชการ
7. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
ผูที่จะไดรับการจางตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครของเทศบาล พรอม
หลักฐานซึ่งผูสมัครไดรบั รองสำเนาถูกตองแลว และเอกสารตองครบถวนในวันสมัคร ดังนี้
1) ใบสมัครตามแบบของเทศบาล
2) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จำนวน
4 รูป
3) สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาหลักฐานทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ เพื่อแสดงคุณวุฒิซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหนงที่สมัคร
6) ใบรับรองแพทย จำนวน 1 ฉบับ
7) หลักฐานอื่นๆ เชน การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
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8. คาธรรมเนียมการสมัคร
คาธรรมเนียมการสมัครตำแหนงละ 100 บาท
9. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อใหการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง เปน ไปตามหลักสมรรถนะความ
เทาเทีย มกันในโอกาส และประโยชน ของราชการเปนสำคัญ ดวยกระบวนการที่ ไดมาตรฐานยุติธรรม และ
โปรงใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เทศบาลตำบลชำราก จึงกำหนด
หลักเกณฑการเลือกสรร ดังนี้
9.1 ตำแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ โดยวิธีการสอบ ปรนัย 30 คะแนน (ภาคความรูทั่วไป
และภาคความรูเฉพาะตำแหนง) สอบปฏิบัติ 20 คะแนน และสอบสัมภาษณ 50 คะแนน รวม 100 คะแนน
9.2 ตำแหนงคนงานทั่วไป โดยวิธีการสอบ ปรนัย ๕๐ คะแนน (ภาคความรูทั่วไปและภาค
ความรูเฉพาะตำแหนง) และสอบสัมภาษณ 50 คะแนน รวม 100 คะแนน
9.3 ตำแหนงผูชวยเจ าพนักงานจัดเก็บ รายได โดยวิ ธี การสอบ ปรนั ย 50 คะแนน (ภาค
ความรูทั่วไปและภาคความรูเฉพาะตำแหนง) และสอบสัมภาษณ 50 คะแนน รวม 100 คะแนน
10. กำหนดวันสอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลชำราก จะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เข า รั บ การเลื อ กสรร ในวั น พุ ธ ที่
2๒ มิถุนายน 256๕ และกำหนดวันเลือกสรร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน 256๕ เวลา 09.๐0 น.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชำราก
11. เกณฑการตัดสิน
การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการเลือกสรร ผูนั้นตองเปนผูสอบไดคะแนนตามหลักเกณฑที่
กำหนดไวไมต่ำกวารอยละ 60
12. การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
เทศบาลตำบลชำราก จะประกาศบัญ ชีรายชื่อ ผู ผานการเลือกสรร ในวัน ศุ ก ร ที่ ๒๔
มิถุนายน 256๕ และดำเนินการจัดจาง โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ตราด
ในการประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเท ากั น ให ผูสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา โดยจะขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไวเปนเวลา 1 ป
ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจำนวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลฯ พิจ ารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่อง
เดียวกันได ก็อาจพิจ ารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญ ชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุใน
ลำดับถัดไป และผูผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีที่ไดรับการจัดจางตามตำแหนงที่ไดรับการ
เลือกสรร
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13. การทำสัญญาจาง
เทศบาลตำบลชำราก จะดำเนินการจัดจางผูผานการเลือกสรรในตำแหนงใด ใหเปนไป
ตามอั ตราวา ง ตามความต องการอั ต รากำลั งของแตล ะส วนงาน และจะทำสัญ ญาจา ง ตอ เมื่ อ ไดรับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดแลวเทานั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. 256๕

(นายทัธนา อินทผลึก)
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
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คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปนพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตำบลชำราก
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน 256๕
*****************************
สังกัด สำนักปลัด
ชื่อตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไมยาก ภายใตการกำกับตรวจสอบโดย
ใกลชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ไดรับ
มอบหมาย เชน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง รวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดาน
ใดดานหนึ่ง ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตางๆ วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย หรือเศรษฐกิจและ
สัง คม ฯลฯ การเก็ บ รักษา จั ดทำทะเบี ย นยานพาหนะการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ติ ดตามให มีก ารซ อ มบำรุงรั ก ษา
ซอมแซมตามกำหนดเวลาที่ฝายเทคนิคกำหนดไวจำหนายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพและการเบิกจายพัสดุ
ทางชาง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เชน
ทะเบียนประวัติขาราชการ ทะเบียนที่เกี่ยวกับ การคาและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิ
ตางๆ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
มีวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษา
วิ ช าคอมพิ ว เตอร ม าไม น อ ยกว า 6 หน ว ยกิ ต หรื อ ผ า นการฝ ก อบรมทางด า นการใช ค อมพิ ว เตอร จ าก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการ
ฝ ก อบรมไม น อ ยกว า 12 ชั่ ว โมง หรื อ สาขาหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว า ใช เป น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.-บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,400.-บาท
2. ไดรับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกั น ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่ง
ศึก ษาวิ ชาคอมพิ ว เตอรม าไม นอ ยกว า 6 หน ว ยกิ ต หรือ ผา นการฝ ก อบรมทางด านการใชค อมพิ วเตอร จ าก
หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่
ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.-บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,840.-บาท
/3. ไดรบั …
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3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ำกวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง
ซึ่งศึกษาวิช าคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่
ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785.-บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,285.-บาท
ระยะเวลาจาง
อัตราวาง
คาตอบแทน
สิทธิประโยชน

นับแตวันทำสัญญาจาง มีผลบังคับจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑ อัตรา
๙,๔๐๐/๑๐,๘๔๐/๑๑,๕๐๐ บาท/เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และเงื่อนไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบนั
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
๑. ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบขอเขียน และสัมภาษณ
๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความสามารถเฉพาะตำแหนง
(ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
๑.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
- ความรูความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณบานเมือง, เศรษฐกิจและสังคม
- ความรูทางคณิตศาสตร และภาษาไทย
๑.๒ สอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- ระเบียบอื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่
๒. สอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
- มีความรู ความชำนาญเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี
- พิมพหนังสือสงภายนอก จำนวน ๑ ฉบับ ตามเอกสารที่เตรียมไวภายในเวลา ๒๐ นาที
ใหครบถวนถูกตอง
๓. สอบภาคความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
โดยวิธีการประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ
ทั้งนี้ อาจใชวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชนใน
การปฏิบัตงิ านในหนาที่ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอื่น เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเปนของตำแหนง
การประเมินสมรรถนะ
๑. ประเมินความรูความสามารถ (ภาค ก.) ประเมินความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.)
(ภาคปฏิบัติ) เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น.
๒. ประเมินความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป
หมายเหตุ ผูผานการเลือกสรรจะตองไดคะแนนการประเมินสมรรถนะไมต่ำกวา รอยละ ๖๐

8
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปนพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตำบลชำราก
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน 256๕
*****************************
สังกัด สำนักปลัด
ชื่อตำแหนง คนงานทั่วไป
ประเภท พนักงานจางทั่วไป
หนาที่ความรับผิดชอบ
ทำหนาที่เปนคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของและปฏิบัตหิ นาที่
อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่
ระยะเวลาจาง
อัตราวาง
คาตอบแทน
สิทธิประโยชน

ไมเกิน ๑ ป
๑ อัตรา
๙,๐๐๐ บาท เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และเงื่อนไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบนั
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
พนักงานจางทั่วไป
๑. ตำแหนง คนงานทั่วไป
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบขอเขียน และสัมภาษณ
๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความสามารถเฉพาะตำแหนง
(ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๑.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
- ความรูความสามารถทั่วไป
- ความรูเกี่ยวกับเทศบาลตำบลชำราก
๑.๒ สอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.)
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. สอบภาคความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
โดยวิธีการประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถพิเศษ และประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค การแตงตัว ความมีมนุษยสัมพันธ
การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานและสังคม
การประเมินสมรรถนะ
๑. ประเมินความรูความสามารถ (ภาค ก.) ประเมินความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.)
(ภาคปฏิบัติ) เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น.
๒. ประเมินความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป
หมายเหตุ ผูผานการเลือกสรรจะตองไดคะแนนการประเมินสมรรถนะไมต่ำกวา รอยละ ๖๐
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คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปนพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตำบลชำราก
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน 256๕
*****************************
สังกัด กองคลัง
ชื่อตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นที่คอนขางยากภายใตการ
กำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คำรอง คำขอ คำอุทธรณหลักฐาน
แสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย สิน หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประเมิน ภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและ
เอกสารแนบเรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ คำนวณภาณี คาปรับเงินเพิ่ม แจงการผลประเมิน คำชี้ขาด
การอุทธรณชี้แจงใหเหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บำรุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม
คาธรรมเนียม ใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการคา คาธรรมเนียมใบอนุญ าตตั้งตลาดเอกชน และใชเครื่อง
ขยายเสี ย ง ค า ธรรมเนี ย มตรวจรั ก ษาโรค ค า ธรรมเนี ย มเก็ บ ขยะมู ล ฝอย ค า ธรรมเนี ย มขน สิ่ ง ปฏิ กู ล
คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามขอบังคับตำบล คาปรับผูละเมิดกฎหมายและ
ขอบังคับตำบล คาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คา
เช าอาคารพาณิ ชย ค าเช า โรงมหรสพ คา เชา ตลาดสด คา เช าแผงลอย ค าที่ ว างขายของในที่ ส าธารณะ
ดอกเบี้ ยเงิ นฝากกองทุน สง เสริมกิจ การเทศบาลและเงิน ฝากธนาคาร ค าจำหนว ยเวชภั ณ ฑ คำรอ งต าง ๆ
คาธรรมเนีย มการโอนสิท ธิการเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปน ตน รับ เงิน หรื อควบคุมการรับ เงินโดยใกล ชิด
ควบคุมหรือจัดทำทะเบียนตาง ๆ เก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักและเรื่องของผูเสียภาษีอากร คาธรรมเนียม
และรายไดอื่น สอดสองตรวจตราเรงรัดภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นคางชำระ ควบคุมหรือ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทำรายงานและปฏิบัตหิ นาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
มีวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1. ไดรับ ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.) หรือเที ย บไดในระดับ เดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาหรือทางบั ญ ชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.-บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,400.-บาท
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๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.-บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,840.-บาท
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), หรือเทียบเทาไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาหรือทางบั ญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ
คอมพิว เตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785.-บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,285.-บาท
ระยะเวลาจาง
อัตราวาง
คาตอบแทน
สิทธิประโยชน

นับแตวันทำสัญญาจาง มีผลบังคับจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑ อัตรา
๙,๔๐๐/๑๐,๘๔๐/๑๑,๕๐๐ บาท/เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเงื่อนไข
เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
พนักจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
๑. ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบขอเขียน และสัมภาษณ
๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความสามารถเฉพาะตำแหนง
(ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๑.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
- ความรูความสามารถทั่วไป
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกับการเมือง สังคม และเหตุการณบานเมือง, เศรษฐกิจและสังคม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบั บที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒ ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.)
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
- ความรูที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหนงผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได
- ระเบียบอื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่
๒. สอบภาคความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
โดยวิธีการประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ จากประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการ
สัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรมการปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอื่น เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเปนของตำแหนง
การประเมินสมรรถนะ
๑. ประเมินความรูความสามารถ (ภาค ก.) ประเมินความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.)
(ภาคปฏิบัติ) เวลา ๐๙.๐๐- ๑๑.๓๐ น.
๒. ประเมินความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป
หมายเหตุ ผูผานการเลือกสรรจะตองไดคะแนนการประเมินสมรรถนะไมต่ำกวา รอยละ ๖๐

