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ประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ของเทศบาลต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
............................................... 

 

       ด้วยเทศบาลต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคล เพ่ือสรรหาและเลือกสรร เป็นพนัก งานจ้าง  ของเทศบา ลต า บลหน้าสตน อ าเภอหั วไทร จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช จ านวน  ๕ ต าแหน่ง ๖ อัตรา 

                ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

       1.  ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
           1.1  พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน ๓ ต าแหน่ง ๔ อัตรา 
                            1)  ต าแหน่ง พนักงานขับรถขยะ            จ านวน  1  อัตรา 
                            ๒)  ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ         จ านวน  ๒  อัตรา 
                            ๓)  ต าแหน่ง คนงาน                          จ านวน  ๑  อัตรา            

1.๒  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ) จ านวน ๒ ต าแหน่ง ๒ อัตรา   
                            1)  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ         จ านวน  1  อัตรา 
                            2)  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

               ๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 
                   ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป ผูส้มัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้ 
                            ๑)  มีสัญชาติไทย 
                   ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี  

            ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                            ๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ         
จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานเทศบาลดังนี้ 
                                    -  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
                                    -  วัณโรคในระยะอันตราย 
                                    -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
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                                    -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                                    -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                          ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

           ๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                            ๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                            ๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
                            ๙)  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
                            เทศบาลต าบลหน้าสตน ไม่รับสมัครและไม่ให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ส าหรับ
พระภิกษุ สามเณร ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ และตามความใน
ข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 
                            ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน     
๓ เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

          ๒.๒  หน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
(รายละเอียดตามผนวก ก.) 

 

     3.  ระยะเวลาการจ้าง   
           3.๑ พนักงานจ้างทั่วไป         มีก าหนดระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี 
           3.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ  มีก าหนดระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี 
 

      4.  การรับสมัคร 
                     4.๑  วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
                             ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่    
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแต่วันท่ี 
๒๕ พฤษภาคม  ถึง ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ  
                    4.๒  หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

                  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
               1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 

เดือน จ านวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจ านวน 1 รูป และติดรูปถ่ายในบัตรประจ าตัวสอบ 
จ านวน 2 รูป 
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               2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
               3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
               4)  ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ  
               5)  ส าเนาหลักฐานการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ  
               ๖)  ส าเนาใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายก าหนด (เฉพาะต าแหน่งพนักงานขับรถขยะ) 
               ๗)  เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบส าคัญสมรส  เป็นต้น 

                     ท้ังน้ี ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษขนาด A๔ เท่าน้ัน และให้ผู้สมัครเขียน           
ค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ ทุกฉบับด้วย  

                   4.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
                          ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละไม่เกิน 100.- บาท เงินค่าธรรมเนียมการ
สมัครจะไม่คืนเงินให้ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียม
แก่ผู้สมัคร 

                   4.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
                           ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเม่ือใด ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น 

               5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเวลา สถานท่ีสอบ 
          ๕.๑ เทศบาลต าบลหน้าสตน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภายในวันศุกร์ท่ี  ๕ 

มิถุนายน  ๒๕๕๘ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน และทางเว็บไซด์ www.nasaton.go.th และเป็นหน้าที่
ของผู้สมัครจะต้องไปตรวจดูรายชื่อเอง  

          ๕.๒ เทศบาลต าบลหน้าสตน จะท าการสอบภาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้ส าหรับเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ดังนี้ 

วันสอบ เวลาสอบ 
รายละเอียด 
การสอบ 

สถานท่ีสอบ ต าแหน่งท่ีสอบ 

๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. - ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) 

ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลหน้าสตน 

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 

๑๐.๓๕-๑๒.๐๐ น. - ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข.) 

ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลหน้าสตน 

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 

http://www.nasaton.go.th/
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วันสอบ เวลาสอบ รายละเอียด 

การสอบ 
สถานท่ีสอบ ต าแหน่งท่ีสอบ 

๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - ภาคความ
เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค.) 

ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลหน้าสตน 

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 

- ภาคความ
เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  

ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลหน้าสตน 

- พนักงานขับรถ
ขยะ 
- คนงานประจ ารถ
ขยะ 
- คนงาน 

(ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

               ๖.  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
                     คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จะท าการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้าง โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามผนวก ข.) 

     ๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
          ๗.๑ พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ทีผ่่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๖๐  
          ๗.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ทีผ่่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการสอบภาค

ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) รวมกันผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด และสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ผ่านเกณฑ์       
ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด  

     ๘.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  
                     เทศบาลต าบลหน้าสตน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ เลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้       
ภายในวั นอัง คาร ท่ี  ๙ มิ ถุนายน  ๒๕ ๕๘   ณ  ส า นักงานเทศบาลต าบลหน้ าสตน  หรือทาง เว็บ ไซ ด์ 
www.nasaton.go.th โดยเรียงล ำดับที่จำกผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลงมำตำมล ำดับ ถำ้คะแนนรวมที่สอบได้เท่ำกัน ให้
ผู้ที่สอบได้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (ภำค ค.) มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ ในล ำดับที่สูงกว่ำถ้ำผู้ที่สอบได้
คะแนนรวมและคะแนนภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ ง (ภำค ค.) เท่ำกันให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภำคควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถำ้ผู้ที่สอบได้มีคะแนนรวมคะแนนภำค
วำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.) และภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ ง (ภำค ข.) เท่ำกันให้ผู้ที่สอบได้
คะแนนภำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำยังได้คะแนนเท่ำกันอีกให้ผู้
ได้รับหมำยเลขประจ ำตัวสอบผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 
 
 

http://www.nasaton.go.th/


 

  

- ๕ – 
 

               ๙.  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
            เทศบาลต าบลหน้าสตน จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้มีก าหนด ๑ ปีนับแต่วัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เว้นแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งลักษณะเดียวกันนี้
อีกและได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  

 
     ๑๐.  การแต่งต้ังผู้ผ่านการเลือกสรร  

             เทศบาลต าบลหน้าสตน จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหน้าสตน ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เท่านั้น 
 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ.255๘ 
 

ประดับ  แก้วพลับ 
 

(นายประดับ  แก้วพลับ) 
นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ผนวก ก. 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจ้าง  
แนบท้ายประกาศฯ  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
------------------------------------------ 

ชื่อต าแหน่ง   พนักงานขับรถขยะ  รหัสต าแหน่งสมัครสอบ ๑๐ จ านวน ๑ อัตรา 

สังกัด    ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหน้าสตน 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
                     ๑)  สามารถอ่านออกเขียนได้ 
                     ๒)  มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม
กฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท ๒) 
                     ๓)  มีความรู้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ขับรถบรรทุกขยะตามจุดต่างๆ รวมทั้งดูแลบ ารุงรักษา ท า
ความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆในการใช้รถยนต์ดังกล่าว 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
                      - ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ  บ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ 
น้อยๆ ในการใช้รถบรรทุกขยะ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

อัตราค่าตอบแทน  
            ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท 
 
ชื่อต าแหน่ง   คนงานประจ ารถขยะ  รหัสต าแหน่งสมัครสอบ ๑๑ จ านวน ๒ อัตรา 

สังกัด    ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหน้าสตน 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
               ๑)  สามารถอ่านออกเขียนได้ 
                    ๒)  มีความรู้ความสามารเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  

หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
                       - ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร  บ้านเรือน  และที่รองรับขยะมูลฝอย  การน าขยะ
มูลฝอยไปท าลาย ภายใต้การก ากับตรวจสอบของหัวหน้างาน  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราค่าตอบแทน 
           ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

- ๒ – 
 

ชื่อต าแหน่ง   คนงาน  รหัสต าแหน่งสมัครสอบ ๑๒ จ านวน ๑ อัตรา 

สังกัด    กองช่าง เทศบาลต าบลหน้าสตน 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
              ๑)  สามารถอ่านออกเขียนได้ 
                    ๒)  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
           - ปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย           

อัตราค่าตอบแทน 

           ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท 
 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  รหัสต าแหน่งสมัครสอบ ๒๐ จ านวน ๑ อัตรา 

สังกัด    กองคลัง เทศบาลต าบลหน้าสตน 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซ่ึง
ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ มีระยะเวล าการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
          ช่วยรับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เก็บ
และค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทางความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ 
พิมพ์และคัดส าเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและ
เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยท าบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่อง
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออ านวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
๑) มีความรู้ ความช านาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
๒) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

อัตราค่าตอบแทน 
           ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,๔00.- บาท 



 

  

- ๓ - 
 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  รหัสต าแหน่งสมัครสอบ ๒๑ จ านวน ๑ อัตรา 

สังกัด    ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหน้าสตน 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทุกสาขาซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ 
มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 ค า   
และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 ค า 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
            ช่วยแยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว  หรือให้ตรงกับกระดาษ 
เทป  หรือเทปแม่เหล็ก  หรือจานแม่เหล็ก  ที่จ าแนกไว้แล้ว  บันทึกข้อมูลลงในบัตร  หรือเทป  หรือจานแม่เหล็ก
เพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
๑) มีความรู้ในการใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน

หน้าที่ 
๒) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

๓) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่  

อัตราค่าตอบแทน 
           ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,๔00.- บาท 

 
 
 

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



 

  

ผนวก ข. 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยการประเมินสมรรถนะ  

แนบท้ายประกาศฯ  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

------------------------------------------ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

 
ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  ๕๐ คะแนน 

ประกอบด้วย 
- ความรู้เก่ียวกับเทศบาล 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตาม 
  หลักวิชาการ 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริม 
  การปกครองท้องถิ่น 
- ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก 
  ข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบ 
  ต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ๕๐ คะแนน 
ประกอบด้วย 
- มีความรู้ความสามารถในการบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 
- รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ฉบับที่ ๑๙ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
  ปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
  ปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 

๑๐๐ ใช้วิธีการสอบ
ข้อเขียน  
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

 
 
 
 



 

  

- ๒ - 
 
ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๒. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  ๑๐๐ คะแนน 

ประกอบด้วย 
(๑) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรบันทึกข้อมูล ๕๐ คะแนน 
(๒) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย 
     - พิจำรณำจำกประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ๑๕ คะแนน 
     - พิจำรณำจำกควำมสำมำรถ ควำมคิดริเริ่ม ปฏิภำณไหวพริบ ๑๕ 
คะแนน 
    - พิจำรณำจำกบุคลิกภำพทั่วไป และทัศนคติ ๒๐ คะแนน 

๑๐๐ ข้อ (๑) ใช้วิธีการ
ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ 
 
ข้อ (๒) ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ 
 (ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

- ๓ - 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  ๕๐ คะแนน 

ประกอบด้วย 
- ความรู้เก่ียวกับเทศบาล 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตาม 
  หลักวิชาการ 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริม 
  การปกครองท้องถิ่น 
- ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก 
  ข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบ 
  ต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ๕๐ คะแนน 
ประกอบด้วย 
- มีความรู้ความสามารถในการบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 
- รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ฉบับที่ ๑๙ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
  ปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
  ปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 

๑๐๐ ใช้วิธีการสอบ
ข้อเขียน  
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

- ๔ - 
 
ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๒. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  ๑๐๐ คะแนน 

ประกอบด้วย 
(๑) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญในกำรบันทึกข้อมูล    
๕๐ คะแนน 
     - กำรโต้ตอบหนังสือรำชกำร/กำรพิมพ์หนังสือรำชกำร 
(๒) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย 
     - พิจำรณำจำกประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ๑๕ คะแนน 
     - พิจำรณำจำกควำมสำมำรถ ควำมคิดริเริ่ม ปฏิภำณไหวพริบ ๑๕ 
คะแนน 
    - พิจำรณำจำกบุคลิกภำพทั่วไป และทัศนคติ ๒๐ คะแนน 

๑๐๐ ข้อ (๑) ใช้วิธีการ
ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ 
 
ข้อ (๒) ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ 
 (ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

 
ต าแหน่ง  พนักงานขับรถขยะ  คนงานประจ ารถขยะ และคนงาน 
 
ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 

(๑) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และและคุณสมบัติอ่ืนๆ ๑๐๐ คะแนน 
     - พิจำรณำจำกประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ๒๐ คะแนน 
     - พิจำรณำจำกควำมสำมำรถ ควำมคิดริเริ่ม ปฏิภำณไหวพริบ ๖๐  
       คะแนน 
    - พิจำรณำจำกบุคลิกภำพทั่วไป และทัศนคติ ๒๐ คะแนน 

๑๐๐ ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ 
 (ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

 


