
  
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งใส 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
....................................................................... 

     ด้วยเทศบาลต าบลทุ่งใส  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 จึงอาศัยอ านาจตามความ ข้อ
18 ข้อ  19  และข้อ  20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8  
สิงหาคม  2557  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งใส  ดังต่อไปนี้ 

      1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 

                   1.1  ส านักปลัดเทศบาล จ านวน  2  ต าแหน่ง  2  อัตรา   
      ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ     

 ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (ผู้มทีักษะ)        จ านวน  1  อัตรา
 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป     
        ต าแหน่ง นักการภารโรง          จ านวน  1  อัตรา 

                    1.2  กองช่าง  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา 
  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป     

 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป           จ านวน  1 อัตรา 

   หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก) 

 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
   2.1  คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ตาม  ข้อ  4   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที่  19 กรกฎาคม  2547  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกินหกสิบปี 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย    
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล 
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  -  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปน็ที่รังเกียจแก่สังคม 
    -  วัณโรคในระยะอันตราย 
    -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ตามที่คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรก าหนดแนบท้ายประกาศรับ
สมัครฯ  (ผนวก ก.) 

        3.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ที่ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลทุ่งใส  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้งแต่วันที่   23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม  
2561  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7546-6283 ต่อ 104 เว็บไซต์  
www.thungsai.go.th 

        4.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงมามาเพ่ือตรวจสอบด้วย  และส าเนารับรองความถูกต้อง ดังนี้ 
   4.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ  พร้อมรับรองส าเนา 
   4.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ  พร้อมรับรองส าเนา 
   4.3  ใบรับรองแพทย์ปริญญา จากโรงพยาบาลของรัฐ  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค         
ที่ต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับแต่
วันที่ตรวจร่างกายถึงวันปิดรับสมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 
    4.4  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น จ านวน  1  ฉบับ 
พร้อมรับรองส าเนา 
   4.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป        
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย 
   4.6  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล, หนังสือรับรองจาก
นายจ้างหรือหน่วยงาน  ทะเบียนสมรส  
   4.7  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย (เฉพาะต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
จ านวน  1  ฉบับ 
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ส าหรับการรับสมัครในครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ครบถ้วน  เทศบาลต าบลทุ่งใสจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างให้
ด ารงต าแหน่งใด ๆ 

  5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

   ผู้สมัครทุกประเภทจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละ  100  บาท  

       6.  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
   เทศบาลต าบลทุ่งใส จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
หลังจากได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว  ในวันที่  6  สิงหาคม  2561   ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งใส 
และทางเว็บไซต ์ เทศบาลต าบลทุ่งใส  www.thungsai.go.th 

        7.  ก าหนดวัน เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
   7.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
          คณะกรรมการจะท าการสรรหาและเลือกสรร โดย วิธีการสอบสัมภาษณ์     
และสอบภาคปฏิบัติ  (สอบขับรถยนต์)  ในวันที่  14  สิงหาคม  2561 รายละเอียดให้ตรวจสอบจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
   7.2  ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
          คณะกรรมการจะท าการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
รายละเอียดให้ตรวจสอบจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
       8.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

 8.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
       - ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร

จะด าเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะการขับรถยนต์  รถพยาบาล  (รถตู้)  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ  (ผนวก ข) 

   8.2  ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
    คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะด าเนินการโดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  (ผนวก ข) 

/9.  เกณฑ์การตัดสิน... 
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9.  เกณฑ์การตัดสิน 
   9.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
          -  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมีคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์)  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
   9.2  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป   

       -  ผู้ผ่านเกณฑ์  ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  60  คะแนน 

       10.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

   เทศบาลต าบลทุ่งใส  จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ 
16  สิ งหาคม 2561 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่ ง ใส  และทางเว็บไซต์  www.thungsai.go.th                
โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนน
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนความความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง  เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า   
       11.  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 

 11.1  เทศบาลต าบลทุ่งใส  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ไม่เกิน 1 ปี  
นับแต่วันที่ได้มีการจ้างในต าแหน่งที่ว่างแล้ว  และผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกจากการขึ้นบัญชี
เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 

  (1)  มีการประกาศข้ึนบัญชีใหม่ 
  (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้างให้ด ารงต าแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  (3)  เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติใน

เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 
  11.2  กรณีมีข้อสงสัยให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

นครศรีธรรมราชเป็นที่สุด 

       12.  การจ้างและแต่งตั้ง 
 11.1  ผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ใน

บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามต าแหน่งว่างของเทศบาลต าบลทุ่งใส 
 11.2  การให้ได้รับค่าตอบแทน  เทศบาลต าบลทุ่งใส  จะจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2557 

 11.3  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว 

/13.  ระยะเวลาการจ้าง... 
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       13.  ระยะเวลาการจ้าง  ค่าตอบแทน  และสิทธิประโยชน์ 

  13.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
   13.1.1  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
   ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน  4  ปี 
   ได้รับอัตราค่าตอบแทน  9,400  บาท   
   และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  2,000  บาท  
  13.2  ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
   13.2.1  ต าแหน่งนักการภารโรง 
   13.2.2  ต าแหน่งคนงานทั่วไป 
   ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน  1  ปี 
   ได้รับอัตราคา่ตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท   
   ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  1,000  บาท   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

       ประกาศ  ณ  วันที่     12    กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

                             
 

(นางวราภรณ์  เวฬุธนราชิน) 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

           นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งใส 



ผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้าง 

1.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  2.1  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (ผู้มีทักษะ)     จ านวน  1  อัตรา 
 คุณสมบัติท่ัวไป 

 1.  เพศ ชาย 
 2.  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกินหกสิบปี 

  3.  เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  1.  วุฒิการศึกษาไม่ต ากว่าประถมศึกษา  (ป. 6)  และมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  
  2.  มีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก ประเภทที ่ 2  มาไม่น้อยกว่า  5  ปี 
  3.  มีหนังสือรับรองประสบการณ์การเป็นพนักงานขับรถยนต์ประเภทที่  2  มาแล้วไม่น้อย
กว่า  5  ปี  จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถตู้  (รถพยาบาล)  ขับรถรับ-ส่งผู้ป่วย  จากสถานที่เกิดเหตุ  ที่บ้าน  หรือ
สถานบริการสาธารณสุขไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงและพ้ืนที่ใกล้เคียง  จัดเตรียมความพร้อมใช้วัสดุ  อุปกรณ์  
เครื่องมือ  เครื่องใช้ส าหรับปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งเวชภัณฑ์ในการให้บริการ  ท าความสะอาด
รถพยาบาลและอุปกรณ์ประจ ารถ  บ ารุงรักษาสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ในส่วนที่บกพร่องการใช้รถยนต์  จัดท ารายงานการขอใช้
รถยนต์ในการปฏิบัติราชการและจดบันทึกการใช้เลขไมล์  จัดท ารายงานผลการให้บริการกับศูนย์นเรนทรฯ       
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป   
คุณสมบัติท่ัวไป 

 1.  เพศ ชาย/หญิง 
 2.  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
 3.  เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งนักการภารโรง  สังกัดส านักปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  เปิด-
ปิด  ส านักงาน  ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหายหรืองานอ่ืนใด
ที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งคนงานทั่วไป  สังกัดกองช่าง  ปฏิบัติหน้าที่จัดท าข้อมูล
ผู้รับบริการ  และการก าจัดขยะมูลฝอยพร้อมทั้งจัดเก็บค่าบริการตามครัวเรือน 

 
 
 
 



 
 

ผนวก ข. 
หลักสูตรและวิธีการสอบ 

 
 1.  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  1.1  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) 
   -  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะด าเนินการโดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์  (100 คะแนน)  โดยมีตัวชี้วัด  ดังนี้ 
   1.  ด้านบุคลิกภาพ 
    1.1  ความสามารถในการสื่อความหมาย 
    1.2  ความมั่นคงในอารมณ ์
    1.3  ปฏิภาณไหวพริบ 
    1.4  กิริยามารยาท 
    1.5  การแต่งกาย 
    1.6  อ่ืนๆ 
   2.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
    2.1  วุฒิการศึกษา 
    2.2  ประสบการณ์ในการท างาน 
   - ทดสอบภาคปฏิบัติทักษะในการขับรถยนต์  รถพยาบาล(รถตู้)  (100  คะแนน) 
 2.  ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
  2.1  ต าแหน่งนักการภารโรง  สังกัดส านักปลัดเทศบาล 
  2.2  ต าแหน่งคนงานท่ัวไป  สังกัดกองช่าง 
  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะด าเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
  (1)  ความรอบรู้  (50 คะแนน) 
   -  ความรู้ทั่วไป  (20 คะแนน)  พิจารณาจากความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบันที่ส าคัญ 
   -  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง  (30 คะแนน) 
  (2)  ความสามารถและปฏิภาณไหวพริบ  (15 คะแนน)  โดยพิจารณาจากความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
  (3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ   (15 คะแนน)  โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  
บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ 
  (4)  ประสบการณ์  (20 คะแนน)  โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในต าแหน่งที่
สมัครเข้ารับการคัดเลือก  

 
 
 
 
 
 

 


