
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งใส 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

ของเทศบาลต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-------------------------------------------------- 

 ด้วย เทศบาลต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานตาม  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าคัญที่รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินของประชาชน ทั้งของบุคคล และนิติบุคคลในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งใส ได้แก่ แปลงที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ป้าย และการประกอบกิจการค้า อีกทั้งยังใช้
เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลทุ่งใสได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตตามกฎหมายการสาธารณสุข  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
สอบ พนักงานจัดท าแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลต าบลทุ่ง ใส อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ดังนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

  ๑.๑ ต าแหน่งที่รับสมัคร จ านวน ๑ ต าแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 

   ๑) พนักงานส ารวจข้อมูลภาคสนาม     จ านวน  2 อัตรา 
๑.๑ ติดต่อกับเจ้าของทรัพย์สินเพื่อท าความเข้าใจและขอข้อมูล 
๑.๒ สัมภาษณ์และกรอกแบบส ารวจต่างๆ (ผท.1 , ผท.2 , ผท.3) 
๑.๓ วัดขนาดโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย และเนื้อท่ีดิน 
๑.๔ จัดท าผังโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างลงกระดาษโรเนียว 
๑.๕ การก าหนดต าแหน่งโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ลงแผ่นที่แม่บท 

   ๑.๖ งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้อ านวยการกองช่าง โดยผู้รับจ้าง
 จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันต่อผู้ ควบคุมงาน และรายงานสรุปผลปริมาณงาน
 ประจ าเดือน 
    
  ๑.๒   อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ และระยะเวลาการจ้าง 
   เทศบาลต าบลทุ่งใสจะจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับ
ค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท มีระยะเวลาการจ้าง 5  เดือน  

     อนึ่ง ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้ และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการจ้างและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฯนี้ จะน ามาใช้เรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ตนเองไม่ได้ 
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 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพ่ือสอบบรรจุเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งใสจะต้องมี
คุณสมบัติตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้ 
   ๑) มีสัญชาติไทย 
   ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ข) วัณโรค ในระยะอันตราย 
   (ค) โรคเท้าช้าง ในระยะท่ีปรากฏอาการที่เป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิ จ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการท้องถิ่น 
 

 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ๑) พนักงานส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
   -  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 ๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ เทศบาลต าบลทุ่งใส  
หมู่ที่ ๗  ต าบลทุ่งใส  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ วันที่  7 - 20 ตุลาคม  ๒๕๕9  2559  ในวัน
และเวลาราชการ  
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   ๓.๒   หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนา อย่างละ ๑ ฉบับ มายื่นในวันสมัคร ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้
ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย ดังนี้  
   ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๓. ส าเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันที่สมัคร        จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๔. ใบรับรองแพทย์     จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๕. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน          
ไม่เกิน ๑ ปี              จ านวน ๒ รูป 
   ๖. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ใบรับรอง ฯลฯ (ถ้ามี) 
             จ านวน ๑ ฉบับ   
  ๓.๓ เงื่อนไขการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ตรวจพบว่า ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง เทศบาลต าบลทุ่งใสจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนรายชื่อผู้สมัครจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หรือขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามแต่กรณี 
 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก  
 เทศบาลต าบลทุ่งใสจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกในวันที่ 21 ตุลาคม  2559        

ณ  ที่ ท า ก า ร เท ศ บ าล ต าบ ล ทุ่ ง ใส  อ า เภ อ สิ ช ล  จั งห วั ด น ค รศ รี ธ ร รม ร าช  ห รื อ ดู ร าย ล ะ เอี ย ด จ าก 
WWW.THUNGSAI.GO.TH 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลทุ่งใสจะคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้

ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลต าบลทุ่งใสก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒. ความสามารถทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 ๓. คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
  ส าหรับวิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง เทศบาลต าบลทุ่งใสจะประเมินด้วยวิธีการสอบ

สัมภาษณ์ 
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 

http://www.thungsai.go.th/
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๗. ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลทุ่งใส  จะด าเนินการคัดเลือกพนักงานจ้าง  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559     

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช    
๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลทุ่งใสจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ คะแนนสอบที่ได้ ในวันที่    

28  ตุลาคม  ๒๕๕9 ณ เทศบาลต าบลทุ่งใส  อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือดูรายละเอียดจาก 
WWW.THUNGSAI.GO.TH  

๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลทุ่งใสจะด าเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  ๒๕๕9 – 31  มีนาคม 

2560 บุคคลผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลต าบลทุ่งใส  หมู่ที่ ๗ ต าบลทุ่งใส  อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โทร 0-7537-6110 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

    ประกาศ ณ   วันที่  7 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

       
       (นางวราภรณ์  เวฬุธนราชิน)                                                    
           ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่                                                                                              
                    นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งใส 
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บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้าง 
แนบท้าย ประกาศ เทศบาลต าบลทุ่งใส 

เรื่อง รับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

ของเทศบาลต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่  7 ตุลาคม  2559 
--------------------------------------- 

ต าแหน่ง   พนักงานส ารวจข้อมูลภาคสนาม     จ านวน  2  อัตรา  
สังกัด    กองคลัง 
ต าแน่งประเภท  พนักงานจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง  5  เดือน  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 ๑. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑. ติดต่อกับเจ้าของทรัพย์สินเพื่อท าความเข้าใจและขอข้อมูล 
๒. สัมภาษณ์และกรอกแบบส ารวจต่างๆ (ผท.1 , ผท.2 , ผท.3) 
๓. วัดขนาดโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย และเนื้อท่ีดิน 
๔. จัดท าผังโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างลงกระดาษโรเนียว 
๕. การก าหนดต าแหน่งโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ลงแผ่นที่แม่บท 

   ๖. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้อ านวยการกองช่าง โดยผู้รับจ้าง
 จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันต่อผู้ควบคุมงาน และรายงานสรุปผลปริมาณงาน
 ประจ าเดือน 
    
อัตราค่าตอบแทน   
  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
๑. ความรู้ 
 พิจารณาจากประวิติการศึกษา ประวิติการท างาน และสัมภาษณ์ 
เพ่ือประเมินความเหมาะสม ดังนี้ 
 ๑.๑ ความรู้ที่ อ าจ ใช้ เป็ นประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ งาน ในหน้ าที่
ประสบการณ์ ทางการศึกษา การงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

๓๐  โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ 
รอ้ยละ ๖๐) 

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  
 สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถที่จะท างานในหน้าที่ หรือรับการ
อบรมเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความ
คล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ 

 

๓๐ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

๓. คุณสมบัติส่วนบุคคลและทัศนคติ  
 พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคคลลักษณะส่วนบุคคลทั้งทางร่างกาย และ
จิตใจและสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
๓.๔ ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการท างาน

ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรมแนวความคิดและความเชื่อ
ที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานของทางราชการ) 
 

๔๐ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

รวม ๑๐๐  
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