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ประกาศเทศบาลตําบลหน้าสตน 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
----------------------------------- 

     ด้วยเทศบาลตําบลหน้าสตน อําเภอหัวไทร จังหวดันครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัด
จ้างเป็นพนกังานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 
ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

     1.  ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
          1.1 พนักงานจ้างท่ัวไป ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  สังกัดสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา 
          1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  สังกัดกองคลัง จํานวน 1 อัตรา 
          รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

     2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร  

  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
         (1)  มีสัญชาติไทย 
                 (2)  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบป ี
                 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้ 

   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
           (5)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (6)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหต ุ ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ินและต้องนําใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน1 
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามสําหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ินมายื่นด้วย 

/2.2 คุณสมบัต.ิ.. 
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 2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร

แต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 

3.  การรับสมัคร 
  3.1  วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
    ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ท่ี งานการเจ้าหน้าท่ี

สํานักปลัดเทศบาลตําบลหนา้สตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดท่ีี 27 มิถุนายน 
2556 ถึงวันอังคารท่ี  9 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7538-9313 ในวันและ
เวลาราชการ 

  3.2  หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
    (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6 

เดือน จํานวน 3 รูป 
    (2) ใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรง

กับตําแหน่งท่ีสมัครคัดเลือก ท้ังนี้จะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผล
การศึกษาจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

    (3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
    (4) สําเนาเอกสารใบสําคัญทางราชการทหาร เช่น ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 (ถ้ามี ) จํานวน 1 ฉบับ 

    (5) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2535 ซึ่งออกให ้
ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันท่ีตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร 

    (6) หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สําเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือ
รับรองการผ่านงาน เป็นต้น 

    ท้ังนี้ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 

 3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร ตําแหน่งละ 100 บาท โดยชําระเงินพร้อมกับการยื่นใบสมัคร ท้ังนี ้ 
เม่ือสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะเรียกคืนไม่ได้ 

 3.4  เง่ือนไขการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครอัน
เป็นผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเม่ือใดให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ 

  4.1  เทศบาลตําบลหน้าสตน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 11 กรกฎาคม 2556 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหน้าสตน และทางเว็บไซด์ www.nasaton.go.th 
โดยให้เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง 
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  4.2  คณะกรรมการฯ จะทําการคัดเลือก ในวันอังคารท่ี 16 กรกฎาคม 2556 โดยการทดสอบ
ความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน)  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็น
ต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหน้าสตน และทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตั้งแต่
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหน้าสตน 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  เทศบาลตําบลหน้าสตนจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างโดยยึดหลัก

สมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ด้วยกระบวนการท่ีได้มาตรฐานเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้

 5.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
   �  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป (สอบข้อเขียน)     100 คะแนน 
   �  ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน)  100 คะแนน 
   �  ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)     100 คะแนน โดยพิจารณา

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น 

  5.2  พนักงานจ้างท่ัวไป ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต ์  
          �  ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน โดยพิจารณาจากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น 

6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ํากว่าร้อยละ 

60 โดยการดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ 

7.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 เทศบาลตําบลหน้าสตน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิผ่านการเลือกสรร ตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้         

ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม 2556 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหน้าสตน และทางเว็บไซด์ 
www.nasaton.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด         
1 ปี นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือ นับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

8.  การจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
  8.1  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลตําบลหน้าสตนกําหนด 
  8.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ จะทําสัญญาจ้าง ไม่เกิน 4 ปี และพนักงานจ้างท่ัวไป จะทําสัญญาจ้าง 

ไม่เกิน 1 ปี ท้ังนี้ต้องสอดคล้องกับแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2559) ด้วย 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕6 
 

 
(นายประดับ  แก้วพลับ) 

นายกเทศมนตรตีําบลหน้าสตน  
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ภาคผนวก ก. 
 

บัญชีลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลหน้าสตน 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ลงวันท่ี   19   มิถุนายน 2556 

 
1.  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
     ตําแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 
2.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 - ช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบใบสําคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
3.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
     - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย 
บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ชา่งกลโรงงาน หรือทางอ่ืนท่ี 
ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
 
4. ค่าตอบแทน/เดือน 
     �  ค่าตอบแทน          6,050 บาท 
     �  ค่าครองชีพชั่วคราว 2,950 บาท 
         รวม                     9,000 บาท 
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บัญชีลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลหน้าสตน 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ลงวันท่ี   19   มิถุนายน 2556 

 
1.  ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
     ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต ์
 
2.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 -  ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถยนต์ บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้
รถยนต์ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
3.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
     1)  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ีและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 
     2)  มีความรู้ในการอ่านเขียนภาษาไทยได้ 
 
4. ค่าตอบแทน/เดือน 
     �  ค่าตอบแทน          5,340 บาท 
     �  ค่าครองชีพชั่วคราว 3,660 บาท 
         รวม                     9,000 บาท 
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ภาคผนวก ข. 
 

รายละเอียดวิชาท่ีจะดําเนินการสอบแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลหน้าสตน 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ลงวันท่ี   19   มิถุนายน 2556 
 

ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

หลักสูตรและวิธีการสอบ แบ่งเป็น 3 ภาค คือ 

ภาค ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไป โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 1. ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลข
และข้อมูลต่างๆ 
 2. ความสามารถด้านภาษา ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการอ่าน จับใจความ สรุปความจาก
บทความต่างๆ และหาความสัมพันธ์ของคํา ข้อความหรือรูปภาพ 
 3. ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิด สรุปเหตุผล และอุปมาอุปไมย 
 4. ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 1. ความรู้ในทางพัสดุท่ีเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี ดังนี้ 
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
  - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
  - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
  - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
  - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
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ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และจากความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ัง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น 
 


