
 

 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลนาขยาด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

................................ 
 

  ด้วยเทศบาลตำบลนาขยาด  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน  1  ตำแหนง่  5  อัตรา 

   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง    
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547  เทศบาลตำบลนาขยาด จึง
ประกาศรับสมัครเพ่ือเลือกสรร พนักงานจ้างและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร 
พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  2  ตำแหน่ง  5  อัตรา 

สำนักปลัด 

1. คนงาน          1 อัตรา 
2. คนงานประจำรถขยะ        2   อัตรา 
กองช่าง 

                               1.   คนงาน         1 อัตรา 
กองการศึกษา (แทนตำแหน่งว่าง) 

                               1.   คนงาน         1 อัตรา 

  2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งดังนี้ 
    2.1  คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
หมวด ๑ ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  30  มิถุนายน  2547  ดังตอ่ไปนี้ 

 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 

   (๓)  ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 
   (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ    
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
    (4.1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
    (4.2)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (4.3)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ. 
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(4.4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    (4.5)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด 
   (๕)  ไม่เปน็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมอืง 
   (๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
   (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘)  ไม่เปน็ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  ทั้ งนี้  เทศบาลตำบลนาขยาด ไม่รับสมัคร พระภิกษุ  หรือสามเณร ตามหนั งสือที่               
นว ๘๙/๒๕๘๐๑ ลงวันที่   ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  ออกตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม            
ลงวันที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๒๒  หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างดำเนินการ
เลือกสรรก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ดำเนินการเลือกสรร 
   

   2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้)  
              3. กำหนด   วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ณ  สำนักงานเทศบาล        
ตำบลนาขยาด  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่  4 มกราคม  2565  ถึงวันที่  12  มกราคม  
2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ)  

    4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร 
  ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างน้อย ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้ 

4.๑ สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และทะเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ 

4.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 
๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ–สกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่าย
ทุกรูป 

4.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  1  ฉบับ 
4.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 
4.5  ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของลูกจ้าง  

ข้อ ๔ (๔) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
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พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ฉบับจริง) นับแต่วันตรวจร่างกาย 
จำนวน 1 ฉบับ 

4.6  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.๙) , ทะเบียนสมรส,
ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล หนังสือรับรองการมีประสบการณ์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ  

4.๗ พนักงานจ้างผู้มีทักษะ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยหรือส่วนราชการ ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีความสามารถในการทำงานไม่ต่ำกว่า ๕ ปี 
   ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนา
ถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

  5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
             ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ในอัตราตำแหน่ งละ  100  บาท    

(ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ)                                              
 

  6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา และสถานที่
เลือกสรร 
        การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  สถานที่ประเมินสมรรถนะ  และ
ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร  จะประกาศให้ทราบ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด  อำเภอควนขนุน     
จังหวัดพัทลุง  ภายในวันที่  14  มกราคม  2565 
  7. หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  - หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
การปฏบิัติงานในตำแหน่งตามที่เทศบาลตำบลนาขยาดกำหนด  ประกอบด้วย 
  ก.  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  ข.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  ค.  คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัตงิาน 
  -  วิธีการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งการทดสอบความรู้ความสามารถในหน้าที่  การสอบสัมภาษณ์  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน  ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร  ( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ) 
   8. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนน  ดังนี้ 
       การตัดสินสำหรับผู้ผ่านการเลือกสารร  ต้องเป็นผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 

   9. การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
        เทศบาลตำบลนาขยาด   จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยจะปิด
ประกาศให้ทราบ  ภายในวันที่  19  มกราคม  2565  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลนาขยาด 
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลนาขยาด   โทร. 0 74 842666  ในวันและเวลา
ราชการ               
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   10. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร 
       1) การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  จะเรียงตามลำดับผู้ที่สอบได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
(สัมภาษณ์) เทา่กัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูง
กว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัว
ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับทีสู่งกว่า 
      2) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  กำหนดให้มีอายุไม่เกิน  1  ปี  นับแต่วันประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
      3) ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  คือ 
   - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอำนาจสั่งจ้างกำหนด 
   - ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร               

  11. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
           ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการพิจารณาจัดจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรและเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง  (ก.ท.จ.พัทลุง)  กำหนด  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่าน
การเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด  เทศบาลตำบลนาขยาดอาจถอนรายชื่อ
นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ทั้ งนี้เทศบาลตำบลนาขยาดจะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการ
เลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ.พัทลุง)  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น 

  เทศบาลตำบลนาขยาด  ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลัก
ความรู้ความสามารถ  ความเสมอภาคและความเป็นธรรม  อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบ
อ้างหรือทุจริตเพ่ือให้ผ่านการเลือกสรร  โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบเพ่ือ
จักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   23   เดอืน  ธันวาคม   พ.ศ. 2564 

 

 

 

             (นายสมหมาย  เมอืงแก้ว) 
             นายกเทศมนตรีตำบลนาขยาด 



 
                                                                                     
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป     

สำนักปลัด 

    1.  ตำแหน่ง  คนงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. งานช่วยเหลือในการจัดพิมพ์  หนังสือราชการและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการสภาและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. งานถ่ายเอกสารฯ  เกี่ยวกับงานกิจการสภาและงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานจัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณแ์ละอ่ืนๆ สำหรับการประชุมสภาเทศบาล 

4. งานช่วยเหลือจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาล 

5. งานอำนวยความสะดวกและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

6. งานช่วยเหลือในงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

7. งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ 

ค่าตอบแทน 

 -  ให้ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,000.-  บาท 

ระยะเวลาการจ้าง 

  -  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  1  ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป     

สำนักปลัด 

    1.  ตำแหน่ง  คนงานประจำรถขยะ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. จัดเก็บขยะในพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบตลอดจนนำขยะไปทิ้งยังสถานที่ที่ทางเทศบาลได้จัดหาไว้ 

2. งานช่วยเหลือจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาล 

3. งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ 

ค่าตอบแทน 

 -  ให้ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,000.-  บาท 

ระยะเวลาการจ้าง 

  -  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  1  ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป     

กองช่าง 

    1.  ตำแหน่ง  คนงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.  งานดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลิต  
งานจำหน่าย  และบริการ  และงานมาตรวัดน้ำ 

2. งานสูบแรงสูง  และสูบน้ำแรงต่ำ 

3. ดูแลความเรียบร้อยของที่ตั้งระบบผลิตน้ำประปา 

4. งานกรองน้ำ  จ่ายสารเคมี  ล้างถังกรองน้ำ  ถังตะกอน  

5. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์  เครื่องไฟฟ้า  เครื่องจักรกล  และอุปกรณ์ต่างๆ และ
อาคารสถานที่ท่ีใช้ในกิจการประปา 

6. งานบำรุง-รักษาท่อจ่ายน้ำประปา 

7. งานวางท่อ  และซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา 

8. งานซ่อมแซมทอ่สูบส่ง-ท่อจ่ายน้ำประปา 

9. งานจ่ายน้ำประปาและจ่ายน้ำเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 

10. งานตรวจรักษาท่อดับเพลิง 

11. งานรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยของน้ำประปา 

12. งานสำรวจครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปา 

13. งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ 

ค่าตอบแทน 

 -  ให้ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,000.-  บาท 

ระยะเวลาการจ้าง 

  -  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  1  ปี 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเภทพนักงานจ้างทัว่ไป     

กองการศึกษา 

    1.  ตำแหน่ง  คนงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.  งานเกี่ยวกบัการบันทึกข้อมูลสารสนเทศของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. พิมพ์เอกสาร  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที ่

ค่าตอบแทน 

 -  ให้ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,000.-  บาท 

ระยะเวลาการจ้าง 

  -  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  1  ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


