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ประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง
ของเทศบาลตำบลอิสาณ
*****************************
ดวยเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จะดำเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลอิสาณ จำนวน 2 ตำแหนง 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหนาที่
เปนพนักงานจางตามภารกิจ โดยมีลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคทายแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 18 และขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลอิสาณ ดังตอไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจาง
1.1 พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) จำนวน 2 ตำแหนง 2 อัตรา ไดแก
1.1.1 ตำแหนง ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 ตำแหนง ผูชวยนักสันทนาการ
จำนวน 1 อัตรา
2.คุณสมบัตขิ องผูรับสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู  ส มั ค รซึ ่ งจะไดร ับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติแ ละไมม ีล ักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดป และไมเกิน ๖๐ ป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภา
ทองถิ่น
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(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ใหจำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม เ ป น ข า ราชการหรื อ ลู ก จ า งของส ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งของ
หนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
(๑๐) ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร ตามหนังสือที่ นว.89/2501 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2521 หากสมัครแลวบวชเปนพระ ภิกษุหรือสามเณร ในภายหลังระหวางการดำเนินการสอบก็จะไม
อนุญาตใหเขารับการสอบ หากยังครองสมณเพศอยูในวันที่ดำเนินการสอบ
หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ข าราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น

แนบทายประกาศนี้

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1

3. การรับสมัครสอบ
ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถติดตอขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ระหวางวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖3 – 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลา
ราชการ) ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย โทรศัพท 0
44617579
3.1หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูที่ประสงคจะสมัครใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียว
ไมเกิน ๖ เดือน (ใหเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปดวย)
จำนวน 3 แผน
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบาน
จำนวน 1 ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย ที่แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามประกาศ ขอ 2.1 (4) ซึ่ง
ออกไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย
จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวา
เปนผูมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่สมัครสอบ โดยจะตองสำเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปดรับสมัคร คือวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยใหนำเอกสารฉบับจริง
มาแสดง ในกรณีที่ผูสำเร็จการศึกษาแลว แตทางสถาบันศึกษายังไมอนุมัติวุฒิการศึกษา ใหอนุโลมใหผูสมัครใช
สำเนาใบรับรองของสถานศึกษาวาไดสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว แตรอการอนุมัติวุฒิการศึกษาอยูแทนได
โดยใบรับรองจะตองระบุวันที่ที่ผูสมัครสำเร็จการศึกษาไวดวย และตองสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปดรับสมัครสอบ
คือวันที่ 11 กันยายน 2562
จำนวน 1 ฉบับ
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(6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถามี)
จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษ A4 เทานั้น และรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ หาก
ผูสมัครยื่นเอกสารไมครบถวนในวันรับสมัคร จะถือวาผูนั้นไมมีสิทธิในการสมัคร
3.2 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
(๑) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั ่ ว ไปและคุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะสำหรั บ ตำแหน ง ตามที ่ ก ำหนดในประกาศรั บ สมั ค รนี ้ จ ริ ง โดยจะต อ งกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตองครบถวน ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กำหนด กรณียื่นไมครบถวนจะถูกตัดสิทธิในการเปนผูสมัครและหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่
ใชในการสมัครสอบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
(2) หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กำหนดใน
ประกาศนี้ เทศบาลตำบลอิสาณจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเลือกสรรและไมมีสิทธิไดรับการสั่งจาง
ในตำแหนงดังกลาว
(๓) ผูสมัครตองแจงสถานที่ติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของไปรษณีย
ไวในใบสมัครและในกรณีที่แจงสถานที่อยูไมชัดเจนทำใหไมสามารถติดตอได ผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมได
4. การประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิสอบ
เทศบาลตำบลอิสาณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ หรือทาง www.isan.go.th
5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เทศบาลตำบลอิสาณ จะดำเนินการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
- สอบขอเขียน โดยแบงออกเปน 3 ภาค คะแนนเต็ม 300 คะแนน ดังนี้
1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิ ธ ี ส อบข อ เขี ย นแบบปรนั ย จำนวน 100 ข อ ทดสอบความรู
ความสามารถทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 แนบทายประกาศนี้
2. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100
คะแนน
โดยวิธีสอบขอเขียนแบบปรนัย ทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชใน
การปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนง รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 2 แนบทายประกาศนี้
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีการประเมินบุคคลดวยวิธีการสอบสัมภาษณ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 2
7. เกณฑการตัดสิน
ผู  ท ี ่ ถ ื อ ว า เปน ผู  ส อบได ต อ งเป น ผู ส อบได ค ะแนนในแต ล ะภาคที่ ส อบตามหลักสูตร
ไมต่ำกวารอยละ 60
8. การประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
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เทศบาลตำบลอิสาณ จะประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร ในวันที่
16 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ หรือสอบถามไดทางโทรศัพทหมายเลข 044617579 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทาง www.isan.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวมีระยะเวลาไมเกิน 1
ป นับแตวันที่ขึ้นบัญชี เวนแตเทศบาลตำบลอิสาณจะมีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจางเปนพนักงานจาง
ในตำแหนงเดียวกันนี้อีก และไดมีการขึ้นบัญชีผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรไวใหมแลว ใหถือวาบัญชีขึ้นไวกอน
เปนอันยกเลิก..
9. การจัดจาง คาตอบแทน
9.1 เทศบาลตำบลอิสาณ จะจัดจางผูที่ผานการเลือกสรรเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมยแลว
9.2 ถาผูที่ผานการเลือกสรรและถึงลำดับที่ที่จะไดรับการจัดจางมีวุฒิการศึกษาสูงกวาที่
ไดกำหนดไวตามประกาศฯ นี้ จะนำมาใชเพื่อเรียกสิทธิใดๆ เพื่อประโยชนของตนเองไมได
9.3 ระยะเวลาจัดจางประเภทพนักงานจางตามภารกิจไมเกิน 4 ป โดยอาจมีการตอ
สัญญาจางได
9.4 คาตอบแทนที่จะไดรับตามตำแหนงที่ระบุไวในรายละเอียดหมายเลข 1 แนบทาย
ประกาศนี้
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระหวางสัญญาจาง เทศบาลตำบลอิสาณ จะกำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจางปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายสุพจน สวัสดิพุทรา)
นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ

รายละเอียดหมายเลข 1
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลอิสาณ
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
**************************
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ประเภทของพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
1. ตำแหนง ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการภาษีการจัดเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่น ๆภายใตการกำกับ
แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ชวยรวบรวมขอมูลศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการปกครองเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะทางดาน
เศรษฐกิจเบื้องตนเพื่อนำขอมูลเหลานั้นมาประกอบการวางมาตรการหรือแนวทางการจัดเก็บหรือปรับปรุง
อัตราภาษีคาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ ใหมีความเหมาะสม
1.2 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีคาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆของรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อใหทราบวาการเก็บภาษีคาธรรมเนียมหรือรายไดอื่น ๆ สามารถท าไดจำนวนเทาไรอันจะ
นำไปสูการคาดประมาณการรายไดและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณถัดไปได
1.3 รวมสำรวจพื้นที่กับกองชางกองสาธารณสุขและสวนราชการตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลของผูประกอบ
กิจการหรือผูที่อยูในขายตองชำระภาษีหรือคาธรรมเนียมประเภทตาง ๆ และติดตามจัดทำหนังสือเตือน
ผูประกอบการในขายช าระภาษีหรือคาธรรมเนียมมาช าระเพื่อแจงใหผูเสียภาษีทราบ
1.4 จัดเก็บและออกใบเสร็จภรด.,ภป., ภบท., ใบเสร็จทั่วไปฯเพื่อใชเปนหลักฐานในการรับเงินของ
หนวยงานพรอมเรงรัดติดตามลูกหนี้และผูที่อยูในขายการช าระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อติดตามลูกหนี้
ค า งช าระให ม าช าระภาษี ใ ห ค รบถ ว นรวมถึ ง รั บ และตรวจแบบแสดงรายการทรั พ ย ส ิ น และเสนอต อ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใชในการประเมินและคำนวณภาษี
1.5 จัดท ารายงานเกี่ยวกับรายไดและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานจัดเก็บเพื่อพรอมที่จะปรับปรุงขอมูลให
ถูกตองทันสมัยและใชเปนขอมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได
1.6 รวบรวมขอมูลที่ออกสำรวจลงในขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อใชเปนฐานขอมูลใน
การน ามาประกอบการจัดเก็บรายไดใหถูกตองและเปนปจจุบัน
1.7 ควบคุมการจัดทำคำสั่งประกาศเกี่ยวกับทรัพยสินประเภทตางๆ เพื่อใหประชาชนมายื่นแบบชำระ
ภาษีตรงตามกำหนดเวลาและใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายรวมถึงจัดทำรวบรวมขอมูลสงงานนิติการใน
การติดตามลูกหนี้คางชำระเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
1.8 สงเสริมจัดทำปายประชาสัมพันธหนังสือประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อใหประชาชน
รับรูเกี่ยวกับการชำระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ
1.9 จัดทำระบบฐานขอมูลและบันทึกขอมูลทะเบียนทรัพยสินทั้งหมดที่อยูในขายชำระภาษีลงใน
ระบบฐานขอมูลเพื่อเปนขอมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบไดรวดเร็วขึ้น
1.10 รับคำรองเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณภาษีเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูชำระภาษีและศึกษา
ขอกฎหมายระเบียบขอบังคับเพื่อใชจัดเก็บภาษีอยางถูกตองโปรงใสและเปนธรรม
1.11 ชวยควบคุมการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งไดแกภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงทองที่ภาษีปาย
คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอยคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทาการโฆษณาและใชเครื่องขยายเสียง คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรคคาธรรมเนียมเก็บ
ขยะมูลฝอยคาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคารคาธรรมเนียมรับรองสำเนา
ทะเบียนราษฎรคาธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ ตามเทศบัญญัติ คาปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ คา
อากรการฆาสัตวคาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชา
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ตลาดสด คาเชาแผงลอย คาที่วางขายของในสวนสาธารณะดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและเงินฝากธนาคารคาจำหนวยเวชภัณฑคำรองตางๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเชา
และคาชดเชยตางๆ
2. ดานการวางแผน
2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบรวมดำเนินการวางแผนการทางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.2 วางแผนการจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียมตางๆเพื่อใหการจัดเก็บรายไดครบถวนถูกตองและ
เปนธรรมแกประชาชน
2.3 วางแผนและรวมดำเนินการในการสำรวจขอมูลภาคสนามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บภาษี
ทองถิ่นและคาธรรมเนียมตางๆ
2.4 วางแผนและรวมดำเนินการในการนำเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใชในการใหบริการจัดเก็บรายได
เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูชำระภาษี
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานเพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 ประสานงานและใหคำแนะนำกับผูที่เกี่ยวของและผูชำระภาษีเพื่อใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคำปรึกษาแนะน าสนับสนุนในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสามารถดำเนิน
การดานภาษีอากรไดอยางถูกตองเหมาะสม
4.2 ตอบปญหาและชี้แจงขอซักถามของประชาชนเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายไดเพื่อใหประชาชน
รับทราบขอมูลความรูตางๆ และนำไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.3 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มชองทางในการรับชำระภาษีและจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่เพื่ออำนวย
ความสะดวกแกประชาชนผูเสียภาษี

2. คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหนง
ได ร ั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒ ิ อ ย า งอื ่ น ที ่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางบั ญ ชี
พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. กาหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได
อัตราคาตอบแทน
ใหไดรับอัตราคาตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
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รายละเอียดหมายเลข 1
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลอิสาณ
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
**************************
ประเภทของพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
2. ตำแหนง ผูชวยนักสันทนาการ
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
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ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สันทนาการ ภายใตการกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1ดำเนินการ และจัดทำโครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ ตามที่ไดรับ มอบหมาย เพื่อให
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่รับผิดชอบไดใชเวลาวาง ใหเกิดประโยชน
และเกิดสุขภาวะที่ดี
1.2ศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงาน ตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานสันทนาการ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการดำเนินการดานสันทนาการเปนไปอยาง ถูกตอง
และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานที่กำหนดไว
1.3ศึกษา วิเคราะห ประมวล และสรุปผลขอมูล สถานการณ และปญหาตางๆที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนงาน และจัดทำ
แผนงานดานการพัฒนาคุณภาพงานสันทนาการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4จัดทำเอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ทีเ่ กี่ยวของดานสันทนาการ เพื่อเปนขอมูลที่ เปนประโยชน
ในการปรับปรุง และพัฒนางาน โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5เสนอแนะความคิดเห็น และรวมคิดคน สรางสรรคหัวขอ ประเด็น โครงการ และ กิจกรรมดาน
สันทนาการตางๆ ที่นาสนใจ เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาและวางแผนโครงการ และกิจกรรม ดานสันทนา
การตางๆ ของหนวยงานที่สอดคลองกับความตองการของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชน
ทั่วไปและเกิดประโยชนอยางแทจริง
1.6สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทัง้ ภายในและภายนอก สถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียน นักศึกษา
1.7ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
สันทนาการ เพื่อนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการวางแผนวางแผนการ
ทำงานดานสันทนาการตามที่ไดรับมอบหมาย หรือรวมดำเนินการวาง แผนการทำงานของหนวยงาน
โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินงานดานสันทนาการ เปนไปตามเปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว

3. ดานการประสานงาน
3.1ประสานงานดานสันทนาการกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดาน
สันทนาการใหเปนไปอยางราบรื่น และแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว
3.2ประสานนโยบายและจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อคุมครองพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน ปองกันแกไขปญหาและสงเสริมความ ประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาอยางยั่งยืน
4. ดานการบริการ
4. ดานการบริการ ใหคำแนะนำบริการ และเผยแพรความรูทางวิชาการเบื้องตนดานสันทนาการแก
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ ประชาชนทั่วไป และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เพื่อให
มีความรูและความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
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2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา
จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดวา ใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้
อัตราคาตอบแทน
ใหไดรับอัตราคาตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท

รายละเอียดหมายเลข 2
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลอิสาณ
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
**************************
รายละเอียดเนื้อหาที่สอบ
1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีสอบขอเขียนแบบปรนัย โดยทดสอบความรูความสามารถทั่วไปจากหลักวิชา ดังตอไป
1. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
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2. พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. พ.ร.ฏ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน
5. ความรูเกี่ยวกับวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการให
สรุปความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมุติฐาน หรือให
ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได
6. ความรูเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย เปนการสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดย
การใหสรุปความและหรือตีความจากขอความสั้นๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ
จากคำหรือกลุมคำ ประโยคหรือขอความสั้นๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบ
ความรูความสามารถดังกลาว
2. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เปนการทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตำแหนงที่สมัคร
โดยเฉพาะ โดยขอสอบขอเขียนแบบปรนัย และขอบเขตหลักสูตรการสอบในเรื่องดังนี้
1. ตำแหนง ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2535 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
3.พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
4.พระราชบัญญัติภาษีบำรุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
5.พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
6.พระราชบัญญัติจัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
7.ความรูที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหนงผูชวยนักวิชาการจัดเก็บ
รายได
2. ตำแหนง ผูชวยนักสันทนาการ
1. พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติพ.ศ. 2550
2. แผนพัฒนานันทนาการแหงชาติ
3. ความรูในการวิเคราะห และจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ
ที่เกี่ยวของกับงานสันทนาการ
4. ความรูในการจัดทำโครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ
5. ความรูที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหนงที่สมัครสอบ
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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โดยวิธีการประเมินบุคคลดวยวิธีการสอบสัมภาษณ พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบสัมภาษณ
เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ

