
 
                                          
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไม้เรียง 
เรื่อง   รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

……………………………………………………… 

  ด้วยเทศบาลต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 อัตรา อาศัยอ านาจตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 
2547 หมวด 4 การสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลต าบลไม้เรียง จึงประกาศรับสมัคร
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  (1) ต าแหน่งที่รับสมัครการสรรหาและเลือกสรร 
       1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

    - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(ประเภทคุณวุฒิ)   สังกัดกองคลัง  
จ านวน  1  อัตรา 

  (2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
       2.1 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
   ผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่ เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ไร้ความสามารถ หรือ          
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล 
   (5) ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่            
ในพรรคการเมือง 
   (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
             2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
    1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

/2) ได้รับประกาศ... 
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2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ   

ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ        
การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,  ก.ท. หรือ       
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
     3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

   

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
  1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า 
ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
      1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บ
ได้อย่างครบถ้วน 
      1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษาเงิน น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
      1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐานเพ่ือ
เป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 
      1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
      1.6 ด าเนินการรับเงิน หรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่าง ๆ 
จัดเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้ เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมและ
เป็นข้อมลูในการด าเนินงาน 
      1.7  สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุม
หรือด าเนนิงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 
      1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป     
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน        
ของหน่วยงาน 
 

  (3) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้  ตั้ งแต่ วันที่            
12 – 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)  ณ  งานการเจ้าหน้าที่  
ส านักปลัดเทศบาล  ส านักงานเทศบาลต าบลไม้ เรียง   เลขที่  12  หมู่ที่  8   ต าบลไม้ เรียง อ าเภอฉวาง             
จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7567-1263-4 ในวันและเวลา
ราชการ 

/3.1 เอกสาร... 
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      3.1 เอกสารและหลักฐานที่ตอ้งน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1 ) ส า เน าวุฒิ การศึ กษ า ห รือหนั งสื อรับ รองและระ เบี ยนแสดงผลการ เรียน              
จ านวน  1  ฉบับ 
   (2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  หรือ ¾ ซ.ม.          
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1 ปี  จ านวน  3  รูป  และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่าย
ทุกรูป 
   (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   (5) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อ ตามที่ ก.ท. ประกาศก าหนดไว้ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน  1  เดือน นับตั้งแตว่ันตรวจร่างกาย 
   (6) แสดงหลักฐานยืนยันว่าได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐาน
แสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรค COVID-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนวันสรรหา ซึ่งผลการตรวจเป็น
เอกสารตัวจริงที่ออกโดยสถานที่ตรวจ มาแสดงเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
   (7) เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบส าคัญการสมรส/หย่า เป็นต้น 
  ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ถ่ายส าเนากระดาษขนาด เอ4 เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง
ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย (ยกเว้นข้อ (2) และ (6) 

    3.2 วิธีการสมัคร 
   (1) ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลไม้เรียง 
   (2) ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ประกอบการรับสมัครตามที่ก าหนด 
   (3) เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วจะมอบ
บัตรประจ าตัวให้แก่ผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องเก็บรักษาบัตรประจ าตัวนี้ไว้ตลอดการสรรหาและเลือกสรร และ      
ต้องน ามาแสดงทุกครั้งที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
      3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ            
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่น และแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
   ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่       
ที่ก าหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัคร 
จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 

  (4) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
       ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  (5) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
สรรหาและเลือกสรร ดังนี้.- 
       4.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานทีใ่นการสรร
หาและเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลไม้เรียง และ        
ทางเว็บไซต์ www.mairiang.go.th ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

/4.2 ก าหนด... 
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                4.2 ก าหนดการสรรหาและการเลือกสรร  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลไม้เรียง (ชั้น 2)  ดังนี้ 

- ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายงานตัวต่อคณะกรรมการสรรหาตั้งแต่เวลา 
08.30 น. – 09.00 น. ถ้าไม่มาตามก าหนดเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
และจะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 

1) สอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา 09.00 น. – 10.30 น.  
2) สอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (ทักษะ) เวลา 10.30 น. – 

12.00 น.  
3) สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.      

เป็นต้นไป 
      4.3 หลักสูตรวิธีการสรรหาและเลือกสรร แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน 
ได้แก่ 
   1) ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
       - ทดสอบความรู้ ความสามารถท่ัวไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
   2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
       - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที ่
         โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
   3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)   100  คะแนน 
       - ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  โดยจะประเมิน           
ผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในต าแหน่งที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณาความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ความตั้งใจในการท างาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ 
 

  (6) เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ถือว่าเป็นผู้ ได้รับการสรรหาและเลือกสรรนั้น ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม         
กับต าแหน่ง (ภาค ค) แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในกรณีที่มี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัคร     
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก่อน เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับทีสู่งกว่า  
 

  (7) เงื่อนไขการจ้าง 
       7.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัคร มีคุณสมบัติ    
ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัคร  
ไม่ถูกต้องครบถ้วน เทศบาลต าบลไม้เรียง จะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ     
การสรรหาและเลือกสรรได ้

/7.2 หากตรวจ... 
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      7.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัครฯ จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง 
      7.3 เทศบาลต าบลไม้เรียง จะท าสัญญาจ้างกับผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ในต าแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ) ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด                   
นครศรีธรรมราชแล้วเท่านั้น 
 

  (8) หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย
ประกาศนี้) 
 

(9) การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ 
     9.1 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลไม้เรียง และทางเว็บไซต์ www.mairiang.go.th  ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 
       9.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะเรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมา
ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่
สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก่อน เป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า  
       9.3 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เทศบาลจะขึ้นบัญชีเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่     
วันประกาศขึ้นบัญชีในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ มาเป็น
พนักงานจ้างได้ โดยผู้ผ่านการเลือกสรรที่ข้ึนบัญชีไว้จะเรียกรอ้งสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ตนเองมิได้ 
 

  (9) ค่าตอบแทน 
        9.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ประเภทคุณวุฒิ) 
     - ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 
 

  (10) ระยะเวลาการจ้าง 
       - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี 

     - ท าสัญญาจ้างเมื่อมีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา     
ให้ความเห็นชอบเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มสัญญาจ้างในปีงบประมาณ 2565 ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2564 – 2566) มีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง (ถ้าผ่านการประเมินมีสิทธิต่อสัญญาจ้าง              
ถ้าไม่ผ่านการประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง)  

     
ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 

 

 
                                                   (นายณัฏฐพงค ์ มีพัฒน์) 
                                                นายกเทศมนตรีต าบลไม้เรียง 
 

http://www.mairiang.go.th/


 
 

 

ภาคผนวก ก. 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลไม้เรียง 

ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2564 
เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

--------------------------------------------------- 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ประเภทคุณวุฒิ) 
 

 

ล าดับที่ 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

 

วิธีการประเมิน 

1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
2 ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 100 โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 100 โดยทดสอบทักษะประสบการณ์     

และการสัมภาษณ์ 
รวม 300  

 

 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย (4 ตัวเลือก) ความรู้ วิชา และ
ระเบียบกฎหมายในการสอบมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
  2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
  3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
  4. การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ 
  5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 
  6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  8. ความรู้เกีย่วกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง 
พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 

 ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย (4 ตัวเลือก) 
ความรู้ วิชา และระเบียบกฎหมายในการสอบมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

   
  /3. ระเบียบส านัก... 
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3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปจัจุบัน 
  5. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
  6. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  7. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบดุล งบกระแสการเงิน สินทรัพย์ 
  8. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
 
 

 
............................................................................ 


