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ประกาศเทศบาลตําบลม�วงน�อย 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ�าง 

ของเทศบาลตําบลม�วงน�อย  อําเภอป#าซาง  จังหวัดลําพูน   

********************************************** 

  ด�วยเทศบาลตําบลม�วงน�อย  อําเภอป#าซาง  จังหวัดลําพูน  มีความประสงค)จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือจัดจ�างเป�นพนักงานจ�าง  ของเทศบาลตําบลม�วงน�อย จํานวน  1  ตําแหน�ง  1  อัตรา 

  ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามความในข�อ  ๑๘  และข�อ ๑๙  แห�งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี 9 สิงหาคม          
พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป�นพนักงานจ�าง  โดยมี
รายละเอียด  ดังต�อไปนี้ 

  ๑. ประเภทของพนักงานจ�าง  ช่ือตําแหน�ง  และรายละเอียดการจ�าง 
     ๑.๑  พนักงานจ�างตามภารกิจ (ตําแหน�งสําหรับผู�มีคุณวุฒิ)  จํานวน 1 ตําแหน�ง ดังนี้ 
                     1) ผู�ช�วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�     จํานวน   ๑   อัตรา   (สังกัดกองคลัง) 
 1.2  อัตราค�าตอบแทนท่ีจะได�รับ  และระยะเวลาการจ�าง 

 เทศบาลตําบลม�วงน�อย จะจัดจ�างบุคคลเป�นพนักงานจ�างตามภารกิจ จากบัญชี
ผู�สอบแข�งขันได�  โดยได�รับค�าตอบแทนตามบัญชีอัตราค�าตอบแทนของผู�ได�รับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ท่ี ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิหรือผู�มีทักษะประสบการณ)แนบท�าย ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง (ฉบับท่ี 3) ลง
วันท่ี 4  สิงหาคม  พ.ศ. 2557  ดังนี้ 
 ๑.2.1  พนักงานจ�างตามภารกิจ  (ตําแหน�งสําหรับผู�มีคุณวุฒิ)   มีระยะเวลาการ
จ�างไม�เกิน 4 ปJ 
 1) ตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� อัตราค�าตอบแทน 
11,500.- บาท 

 อนึ่ง  ถ�าผู�สอบแข�งขันได�  และถึงลําดับท่ีท่ีจะได�รับการจ�างและแต�งต้ัง มีวุฒิการศึกษา
สูงกว�าท่ีได�กําหนดไว�ในประกาศฯ นี้ จะนํามาใช�เรียกร�องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน)ตนเองไม�ได� 

  2. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู�สมัครสอบเพ่ือเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ�าง ต�องมีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง ดังนี้ 

 2.1  คุณสมบัติท่ัวไป  ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม ตามข�อ 4 
แห�งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง       
ลงวันท่ี   9  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ดังต�อไปนี้ 

 

/1) มีสัญชาติไทย... 
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  1) มีสัญชาติไทย 
    2) มีอายุไม�ต่ํากว�า  ๑๘  ปJ บริบูรณ) และไม�เกิน  ๖๐  ปJ  (ในวันปUดรับสมัคร) 

             3) ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย 
    4) ไม�เป�นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�  ไร�ความสามารถ หรือ
จิตฟXYนเฟZอน ไม�สมประกอบหรือเป�นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป�นลักษณะต�องห�าม
เบ้ืองต�นสําหรับพนักงานเทศบาล  ดังนี้  
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป�นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
 (ข) วัณโรคระยะอันตราย 
 (ค) โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป�นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 5)  ไม�เป�นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ�าหน�าท่ี
ในพรรคการเมือง 
 6)  ไม�เป�นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน  คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภา
ท�องถ่ิน 
 7)  ไม�เป�นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ให�จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เว�นแต�เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 8) ไม� เป�นผู� เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก  หรือไล�ออกจากราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
   สําหรับพระภิกษุ  หรือสามเณร  ไม�สามารถสมัครสอบหรือเข�าสอบแข�งขันเพ่ือ

เข�ารับการคัดเลือกเป�นพนักงานจ�างตามภารกิจได� ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ#ายบริหาร  
ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501  และตามความในข�อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 
17 มีนาคม พ.ศ. 2538 

   ผู�ผ�านการสอบแข�งขันในครั้งนี้ในวันท่ีทําสัญญาจ�างจะต�องไม�เป�นข�าราชการ หรือ
ลูกจ�างของส�วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ�างหน�วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ�างของ
ราชการส�วนท�องถ่ิน 

 2.2 หน�าท่ีความรับผิดชอบ  และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�ง   ผู�สมัครสอบในตําแหน�งดังกล�าวจะต�องเป�นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้น  หน�าท่ีความ
รับผิดชอบ และ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติแนบท�ายประกาศนี้ (รายละเอียดตาม ผนวก ก) 

 3. การรับสมัครสอบ 
 3.1 ผู�ประสงค)จะสมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ�างให�สมัครด�วย
ตนเองโดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด�วยตนเอง  ได�ตั้งแต�วันท่ี  8  กรกฎาคม 2558  ถึงวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2558  ในวันและเวลาราชการ ณ ท่ีทําการเทศบาลตําบลม�วงน�อย อําเภอป#าซาง  จังหวัดลําพูน  
ตามข้ันตอนและวิธีการ  ดังนี้ 
 
 

/(1) ผู�สมัครขอรับ... 
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 (1) ผู�สมัครขอรับใบสมัครด�วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลม�วงน�อย 
 (2) ผู�สมัครกรอกใบสมัครให�เรียบร�อยด�วยลายมือตนเอง  โดยใช�ปากกาสีน้ําเงิน
แล�วยื่นใบสมัครพร�อมหลักฐานประกอบการสมัครตามท่ีเทศบาลตําบลม�วงน�อยกําหนด 
 (3) สําเนาเอกสารทุกชนิดท่ีต�องยื่นพร�อมใบสมัครใช�กระดาษ A4 เท�านั้น และ
ต�องรับรองความถูกต�องของสําเนาทุกฉบับ 
 (4) ผู�สมัครจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป�นผู� มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  ตรงตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครนี้จริง  และ
จะต�องกรอกรายละเอียดต�างๆ ในใบสมัคร พร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน  หาก
ภายหลังปรากฏว�าผู�สมัครสอบรายใด  มีคุณสมบัติดังกล�าวไม�ครบถ�วนหรือไม�ถูกต�อง  ไม�ตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบแข�งขันจะถือว�าเป�นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาต้ังแต�ต�น  และจะไม�คืนค�าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบ 
 (5) ผู�สมัครสามารถยื่นใบสมัครได�เพียง 1 ตําแหน�งเท�านั้น 
 3.2 ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ผู�สมัครสอบต�องชําระค�าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบ  ตําแหน�งละ 100.- บาท โดยชําระค�าธรรมเนียมในวันสมัคร 
 สอบถามรายละเอียดได�ท่ี  สํานักปลัดเทศบาลตําบลม�วงน�อย หรือสอบถามทาง
โทรศัพท)หมายเลข 0-5352-0659  หรือทางเว็บไซต) http://www.moungnoy.go.th 

 4. เอกสารและหลักฐานท่ีใช�ในการสมัคร 
 ผู�สมัครต�องยื่นใบสมัครด�วยตนเองต�อเจ�าหน�าท่ีรับสมัคร  พร�อมเอกสารหลักฐาน 
ดังต�อไปนี้ 
 4.1 รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก และไม�ใส�แว�นตาดํา ถ�ายครั้งเดียวกัน ไม�เกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันปUดรับสมัคร)  ขนาด 1 นิ้ว                จํานวน  3 รูป 
 4.2 สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน  1  ฉบับ 
 4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  1 ฉบับ 
 4.4 สําเนาหลักฐานสําเร็จการศึกษา (หนังสือรับรองเพ่ือแสดงว�าเป�นผู�มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหน�งท่ีสมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร) เช�น ปริญญาบัตร หรือ ระเบียนแสดงผล
การเรียน จํานวน 1 ฉบับ 
 4.5 ใบรับรองแพทย)แสดงว�าไม�เป�นโรคต�องห�ามตามประกาศฯ ซ่ึงออกให�ไม�เกิน       
1 เดือน นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร  จํานวน  1  ฉบับ 
 4.6 สําเนาภาพถ�ายหลักฐานอ่ืนๆ เช�น ใบทหารกองเกิน (สด.9) , ทะเบียนสมรส ใบ
เปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล (ถ�ามี) เป�นต�น จํานวน 1 ฉบับ 
 5. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร วันเวลา สถานท่ีสอบ
และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
 5.1 เทศบาลตําบลม�วงน�อย จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ในวันท่ี 20 กรกฎาคม  2558 โดยปUดประกาศ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลม�วงน�อย และเว็บไซต) 
http://www.moungnoy.go.th 
 
 
 

/5.2 เทศบาล... 
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 5.2 เทศบาลตําบลม�วงน�อย  จะทําการสอบภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะสําหรับตําแหน�ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค)
ดังนี้ 
 1) ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)     คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
 1) ภาคความรู�เฉพาะสําหรับตําแหน�ง (ภาค ข)  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
 2) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค)  คะแนนเต็ม  100 คะแนน 

 
ตารางการสอบพนักงานจ�าง  เทศบาลตําบลม�วงน�อย  อําเภอป#าซาง  จังหวัดลําพูน 

วันสอบ เวลาสอบ รายละเอียดการสอบ สถานท่ีสอบ ตําแหน�งท่ีสอบ 
24 กรกฎาคม 2558 09.00 น – 10.30 น -ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค ก) 
ห�องประชุมสภา

เทศบาลตําบลม�วงน�อย 
ผู�ช�วยเจ�าพนักงาน
จัดเก็บรายได� 

24 กรกฎาคม 2558 10.45 น – 12.00 น -ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�
เฉพาะสําหรับตําแหน�ง (ภาค ข) 

ห�องประชุมสภา
เทศบาลตําบลม�วงน�อย 

ผู�ช�วยเจ�าพนักงาน
จัดเก็บรายได� 

24 กรกฎาคม 2558 13.00 น – 16.00 น -ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
(ภาค ค) 

ห�องประชุมสภา
เทศบาลตําบลม�วงน�อย 

ผู�ช�วยเจ�าพนักงาน
จัดเก็บรายได� 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการตามความเหมาะสม  

 6. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ�าง จะทําการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจ�างดังกล�าว โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจําเป�นต�องใช�สําหรับการปฏิบัติงาน รายละเอียด
ตามบัญชีแนบท�ายประกาศนี้ (รายละเอียดตาม ผนวก ข) 

 7. เกณฑ>การตัดสิน 
 ผู�ท่ีผ�านการสรรหาและเลือกสรร จะต�องได�คะแนนในการสอบภาคความรู�ความสามารถ
ท่ัวไป (ภาค ก) ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60 และภาคความความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะสําหรับตําแหน�ง(ภาค ข) 
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60 และภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60 

 8. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป?นพนักงานจ�าง 
 เทศบาลตําบลม�วงน�อย จะทําการประกาศรายชื่อผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร ใน
วันที่  7  สิงหาคม  2558 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลม�วงน�อย และเว็บไซต)http://www.moungnoy.go.th 
โดยเรียงลําดับท่ีจากผู�ได�รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ถ�าคะแนนรวมท่ีสอบได�เท�ากัน ให�ผู�ท่ีสอบได�
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) มากกว�าเป�นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าผู�ท่ีสอบได�คะแนน
รวมและคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) เท�ากัน ให�ผู� ท่ีสอบได�คะแนนภาคความรู�
ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน�ง (ภาค ข) มากกว�าเป�นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าผู�ท่ีสอบได�มีคะแนนรวม
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) และความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน�ง (ภาค ข) เท�ากัน 
ให�ผู�ท่ีสอบได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกว�าเป�นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�ายังได�
คะแนนเท�ากันอีกให�ผู�ได�รับหมายเลขประจําตัวสอบผู�สมัครก�อนเป�นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า 
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 9. การข้ึนบัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร 
 เทศบาลตําบลม�วงน�อย จะข้ึนบัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรไว�มีกําหนด 60 วัน 
นับแต�วันประกาศรายชื่อผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร  และหากตรวจสอบพบภายหลังว�าผู�ผ�านการสรรหา
และเลือกสรรเป�นผู�มีคุณสมบัติไม�ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งหรือขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 
เทศบาลตําบลม�วงน�อย อาจถอนชื่อผู�นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร 

 10. การข้ึนบัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู�ใดได�รับการข้ึนบัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร ถ�ามีกรณีอย�างใดอย�างหนึ่ง
ดังต�อไปนี้ให�เป�นอันยกเลิกบัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร คือ 
 1) ผู�นั้นได�ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต�งต้ังเป�นพนักงานในตําแหน�งท่ีสอบได� 
 2) ผู�นั้นไม�มารายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจ�างเป�นพนักงานจ�างภายในระยะเวลาท่ีเทศบาล
ตําบลม�วงน�อยกําหนด 
 3) ผู�นั้นมีเหตุไม�อาจเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�ตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ใน
สัญญาจ�าง 
 4) พ�นกําหนดระยะเวลาการข้ึนบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรร 
 5) มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ�างในตําแหน�งเดียวกันกับประกาศในครั้งนี้ 
 6) เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน มีมติในเรื่องดังกล�าวเป�นอย�างอ่ืน 

 11. การบรรจุและแต�งตั้ง  
 เทศบาลตําบลม�วงน�อย จะบรรจุและแต�งต้ังผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุ
และแต�งต้ังเป�นพนักงานจ�าง ดังนี้ 
 1) ผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรได�จะได�รับการจัดจ�างและแต�งต้ังตามตําแหน�งท่ี
สอบได� โดยได�รับการจัดจ�างตามลําดับท่ีในบัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรได� 
 2) กรณีผู�สอบได�และถึงลําดับท่ีท่ีได�รับการจัดจ�างและแต�งต้ัง มีวุฒิการศึกษาสูงกว�า 
ในประกาศฯ นี้ จะนํามาใช�เพ่ือเรียกร�องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน)ของตนเองไม�ได� 
 3) ผู�ท่ีผ�านการคัดเลือก และได�รับการจัดจ�างและแต�งต้ังเป�นพนักงานจ�างของเทศบาล
ตําบลม�วงน�อย จะต�องมีบุคคลท่ีเป�นข�าราชการพลเรือนสามัญหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน ต้ังแต�ระดับ 3 ข้ึน
ไป  เป�นผู�คํ้าประกัน 
 4) เทศบาลตําบลม�วงน�อย  จะเรียกผู�ผ�านการสรรหามาทําสัญญาจ�างและจัดจ�างเป�น
พนักงานจ�าง สําหรับพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป  เทศบาลตําบลม�วงน�อยจะทําสัญญา
จ�างก็ต�อเม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูนแล�วเท�านั้น 
 5) ในวันทําสัญญาจ�าง  ผู�ซ่ึงได�รับการจัดจ�างเป�นพนักงานจ�างจะต�องมีคุณสมบัติและ
ไม�มีลักษณะต�องห�ามตามประกาศนี้ 
 6) หากมีปXญหาเก่ียวกับคุณสมบัติผู�สมัคร  ซ่ึงเทศบาลตําบลม�วงน�อยตรวจสอบพบ
ภายหลัง  ผู�สมัครต�องถูกเพิกถอนสิทธิการได�รับการสรรหาและเลือกสรร พร�อมคืนเงินค�าตอบแทนนับต้ังแต�
วันท่ีรับการจัดจ�างและไม�อาจเรียกร�องสิทธิประโยชน)ใดๆ ท่ีถูกเพิกถอนได� 
 
 
 

/เทศบาล... 
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 เทศบาลตําบลม�วงน�อย  ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุเป�นพนักงานจ�าง
ดังกล�าว  ในรูปของคณะกรรมการ  โดยยึดหลักความรู�  ความสามารถ  ความเสมอภาค  และความเป�น
ธรรม  อย�าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย)สินให�แก�บุคคลหรือกลุ�มบุคคล  หรือผู�ท่ีอ�างว�าสามารถช�วยเหลือให�
สอบได� และหากผู�ใดได�ทราบข�าวประการใดเก่ียวกับการแอบอ�างหรือทุจริตเพ่ือให�สอบได� โปรดแจ�งเทศบาล
ตําบลม�วงน�อย หรือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  ทางหมายเลขโทรศัพท) 0-5352-
0659  เพ่ือจักได�ดําเนินการตามกฎหมายต�อไป 

 จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 

 (นายเสกสรร  ลังกาพินธ)) 

นายกเทศมนตรีตําบลม�วงน�อย 
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บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจ�างแนบท�าย ประกาศเทศบาลตําบลม�วงน�อย   

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ�าง 
ของเทศบาลตําบลม�วงน�อย  อําเภอป#าซาง  จังหวัดลําพูน   

ลงวันท่ี  29  มิถุนายน  2558 
************************************ 

ช่ือตําแหน�ง    ผู�ช�วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�  จํานวน  1 อัตรา 
สังกัด กองคลัง  เทศบาลตําบลม�วงน�อย 
ตําแหน�งประเภท พนักงานจ�างตามภารกิจ  ประเภทคุณวุฒิ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

1.  ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ทางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร และธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ  
คอมพิวเตอร)  หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดว�าใช�เป�นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� หรือ 

2.  ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ทางบัญชี  พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร และธุรกิจการเงิน  การจัดการ  การบริหารธุรกิจ  
คอมพิวเตอร)หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดว�าใช�เป�นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 
หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร  ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ และรายได�อ่ืนท่ีค�อนข�าง
ยากภายใต�การกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป  หรือตามคําสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติอย�างกว�าง ๆ 
และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานท่ีค�อนข�างยากเก่ียวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ  คําร�อง  คําขอคํา
อุทธรณ)หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย)สิน  หรือรายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประเมินภาษีตรวจแบบ
แสดงรายการและเอกสารแนบเรื่อง  ตรวจสอบรายละเอียดต�าง ๆ คํานวณภาณี  ค�าปรับเงินเพ่ิม  แจ�งการ
ผลประเมิน  คําชี้ขาดการอุทธรณ)ชี้แจงให�เหตุผลและเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร  เช�น  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํารุงท�องท่ี  ภาษีปoาย  ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุม  กิจการค�า
ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต�งผม  ค�าธรรมเนียม  ใบอนุญาตการทําน้ําแข็งเพ่ือการค�า 
ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน  ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตทําการโฆษณา  และใช�เครื่อง ขยายเสียง  
ค�าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค�าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค�าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค�าธรรมเนียม
ควบคุมการก�อสร�างอาคาร  ค�าธรรมเนียมรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร)  ค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามเทศ
บัญญัติ  ค�าปรับผู�ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ  ค�าอากรการฆ�าสัตว)  ค�าธรรมเนียม โรงฆ�าสัตว)  
ค�าธรรมเนียมโรงพักสัตว)  ค�ารับจ�างฆ�าสัตว)  ค�าเช�าอาคารพาณิชย)  ค�าเช�าโรงมหรสพ ค�าเช�าตลาดสด  ค�า
เช�าแผงลอย  ค�าท่ีวางขายของในท่ีสาธารณะ  ดอกเบ้ียเงินฝากกองทุนส�งเสริมกิจการ เทศบาลและเงินฝาก
ธนาคาร  ค�าจําหน�วยเวชภัณฑ)  คําร�องต�าง ๆค�าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช�า และค�าชดเชยต�าง ๆ เป�น
ต�น  รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล�ชิด  ควบคุมหรือจัดทําทะเบียนต�าง ๆ เก็บรักษาหรือค�นหา
เอกสารหลักและเรื่องของผู�เสียภาษีอากร  ค�าธรรมเนียมและรายได�อ่ืน  สอดส�องตรวจตราเร�งรัดภาษี
อากร  ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ และรายได�อ่ืนค�างชําระ  ควบคุมหรือดําเนินงานเก่ียวกับการรวบรวมข�อมูล
เพ่ือจัดทํารายงานและปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวข�อง 

/ความรู�... 

ผนวก  ก 
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ความรู�ความสามารถท่ีต�องการ 
1. มีความรู�ในการจัดรายได�ของเทศบาลอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
2. มีความรู�ความเข�าใจในกฎหมายเทศบาลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข�อบังคับอ่ืน 

ท่ีใช�ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
3. มีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย�างเหมาะสม 

แก�การปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความละเอียดแม�นยํา 
5. มีความสามารถในการใช�ภาษาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน�าท่ี 

อัตราค�าตอบแทน 
 ได�รับอัตราค�าตอบแทนเดือนละ  11,500.-บาท (-หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห�าร�อยบาทถ�วน-) 

ผนวก  ก 
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รายละเอียดแนบท�าย  ประกาศเทศบาลตําบลม�วงน�อย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ�าง 

ของเทศบาลตําบลม�วงน�อย  อําเภอป#าซาง  จังหวัดลําพูน  ลงวันท่ี 29  มิถุนายน  2558 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนังงานจ�างภารกิจ  โดยการประเมินสมรรถนะ 

ตําแหน�ง ผู�ช�วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 
 

ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1 ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 

-ความรู�ความสามารถด�านภาษาไทย 
-ความรู�ความสามารถด�านคณิตศาสตร) 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปXจจุบัน 
-พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค)กร

ปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปXจจุบัน 

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
-พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 และ

แก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปXจจุบัน 

100 ใช�วิธีการสอบข�อเขียน 
(ผ�านเกณฑ)ร�อยละ 60) 

ปรนัย 

2 ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน�ง (ภาค ข) 
-พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และแก�ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปXจจุบัน 
-พระราชบัญญัติภาษีปoาย พ.ศ. 2510 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปXจจุบัน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหาร
ราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2535 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปXจจุบัน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ. 2555 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปXจจุบัน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝrกอบรมและ
การเข�ารับการฝrกอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค)กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปXจจุบัน 
-ความรู�ความสามารถในสาขาวิชาด�านการบัญชี  พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร และธุรกิจการเงิน  การ
จัดการ  การบริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร) 

100 ใช�วิธีการสอบข�อเขียน 
(ผ�านเกณฑ)ร�อยละ 60) 

ปรนัยและอัตนัย 

 
 

ผนวก ข 
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ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
3 ภาคความรู�ความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) 

-พิจารณาประวัติการศึกษาและประวัติการทํางาน 
-พิจารณาจากมนุษย)สัมพันธ) ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
-พิจารณาจากบุคลิกภาพท่ัวไป 
 

100 ใช�วิธีการสอบสัมภาษณ) 
(ผ�านเกณฑ)ร�อยละ 60) 

 

 

ผนวก ข 


