
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา 

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเปน็พนักงานจ้าง 
...................................... 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จะ
ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 25๖5 จำนวน 2 
ตำแหน่ง 2 อัตรา 

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช   เรื ่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๘, ๑๙  และ 
๒๐  หมวด ๔ การสรรหาและเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
     1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)     

ตำแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา จำนวน    1   อัตรา 
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป  

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   จำนวน    1   อัตรา 
 

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง่ของผูมี้สิทธสิมัครเข้ารบัการสรรหาและการเลือกสรรร 
2.1  คุณสมบัติทั่วไป  

1. มีสัญชาติไทย 
2.  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี  และไม่เกิน ๖๐ ปี  
3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงาน ส่วน
ตำบล 

5.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
7.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
9.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ต้อง 
ปฏิบัติงาน ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ปะกาศ ภาคผนวก ก) 
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3. การรับสมัครสอบคัดเลือก 

 

3.1  วันเวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ผู้สนใจเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 

ท้ายสำเภา  ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแต่วันที่ 10 – 31  พฤษภาคม 2565    
       การสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่

รับสมัคร  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทา้ยสำเภา  ในระหว่างวันที่  20 -  31 พฤษภาคม 2565  ในวันและเวลา
ราชการ   

 

 3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน  พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื ่นในวันรับสมัคร  
ดังต่อไปน้ี 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1  ฉบับ 
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 น้ิว หรือ ¾ ซ.ม.  ถ่ายคร้ังเดียวกัน 

ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน  3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย 
4.  สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร 

จำนวน ๑ ฉบับ 
5. หนังสือรับรองประสบการณ์ 5 ปี (เฉพาะตำแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา ประเภท

ตำแหน่งผู้มีทักษะ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ)  จำนวน  1 ฉบับ 
6.  สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (เฉพาะตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ประเภท

ตำแหน่งผู้มีทักษะ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ)  จำนวน  1 ฉบับ 
7.  ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะ

ต้องห้ามเบ้ืองต้น ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับต้ังแต่วันตรวจร่างกาย 
           8.  เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือนามสกุล  ทะเบียนสมรส ใบรับรองเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 
 

 

  3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งละ  100.- 

บาท ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งละ 50.- บาท) (และจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ) 
 

 3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู ้มีคุณสมบัติทั ่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะต้องกรอก รายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่มาย่ืนหลักฐานตามวัน  เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือย่ืนไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบ  และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกำหนดจะถือว่าผู้น้ันขาด 
คุณสมบัติในการสมัครจะถูกออกจากการเป็นพนักงานจ้าง 
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวัน เวลา สถานที่สอบ 
4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันจันทร์ที่  6  มิถุนายน 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน

ตำบลท้ายสำเภา หมู ่ท ี ่ 1 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ 
www.taisamphao.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”  

 

4.2  ดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา 
      (1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  
   - สอบภาคปฏิบัติ ในวันอังคารที่  14  มิถุนายน 2565 เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค 
ค) ในวันศุกร์ที่  17  มิถุนายน 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายสำเภา 
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ www.taisamphao.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” 
   - ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันพฤหัสบดีที่  23  มิถุนายน 
2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
     (2)  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 
   - ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอังคารที่  14  มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค 
ค) ในวันศุกร์ที่  17  มิถุนายน 2565  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายสำเภา 
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ www.taisamphao.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”  
   - ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันพฤหัสบดีที่  23 มิถุนายน 
2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
 
 

       4.3  ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ 
www.taisamphao.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” 
 

5. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก 
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จะต้องทำการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานจ้างดังกล่าว ด้วยความรู้ความสามารถ และสมรรนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ข) 

 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกได้  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนตาม 

วิธีการเลือกสรรไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  และเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

7. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  จะเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  กรณีที่ผู้สอบ

คัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร 
      การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการ

สอบคัดเลือกอย่างเดียวกันและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 
/11. ระยะเวลา... 

 





 
ภาคผนวก ข 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  10 มิถุนายน 2565 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งต้ังบุคคลเปน็พนักงานจ้าง 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 

- ตำแหน่ง พนกังานขบัเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) (รถบรรทุกขยะ) 
 

สมรรถะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

1. มีทักษะด้านการขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา
50 โดยวิธีทดสอบภาคปฏิบัติ (ขับ

รถบรรทุกขยะ) 
ความรู้ความสามารถ 

1. ความรู้ ความสามารถทั่วไป 
2. มีความรู้ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวกับตำแหน่ง

20 
10 
10

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

คุณสมบัติส่วนบุคคล 
1. การแต่งกาย บุคลิกภาพ 
2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 
3. ทัศนคติ และแรงจูงใจ 

30 
10 
10 
10

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 

2. พนักงานจ้างทั่วไป 
- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  

2.1 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก 100 คะแนน) 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน) 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
- การใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
- ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 

2.2 ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 
- มาตรฐานการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไป

จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 
2/2.3 ทดสอบ... 



 
2 

 
2.3 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค 100 คะแนน) 

- ประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกภาพ 
- วิสัยทัศน์ในการทำงาน ประสบการณ์ในตำแหน่ง  
- การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
- มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ร่วมสังคม 

 
หมายเหตุ  เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 
              ร้อยละ 60 
 


