
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

----------------------------------------------- 
  ด้วยเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งท่ีว่างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566 จํานวน 4 ตําแหน่ง  4 อัตรา 

  อาศัยอํานาจแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร 
  1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  (สําหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
  สังกัด กองคลัง 
     ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา 
  สังกัด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา 
  1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ  (สําหรับผู้มีทักษะ) 
  สังกัด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     ตําแหน่ง  คนงานประจํารถขยะ    จํานวน  1  อัตรา 
  1.3 พนักงานจ้างท่ัวไป 
  สังกัด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
  ตําแหน่ง  คนงานประจํารถขยะ    จํานวน  1  อัตรา 
(รายละเอียด ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

 ๒. ผู้ซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดและไม่เกินหกสิบปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ    จิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น  
สําหรับพนักงานเทศบาล 

 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

 (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
/5.ไม่เป็น... 
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  ๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
  ๖. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
  ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘. ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
  หมายเหตุ  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

 3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ 
  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี้   

 4. สําหรับพระภิกษุสามเณร  
  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลและแต่งต้ังให้เป็น
พนักงานจ้างได้  ท้ังนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี  ฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน 2501  และตามความใน  ข้อ 5  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี  22  กันยายน  2521 
 5. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

 5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐานด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในระหว่างวันท่ี 30  พฤศจิกายน  2563  ถึงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563  
(ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 075-773229 ต่อ 104 
  5.2 เอกสารและหลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
 ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกต้อง มายื่นในวันสมัคร ดังนี้ 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน) 
จํานวน  ๓ รูป                      

(2) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ฉบับภาษาไทย ท่ีแสดง     
ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี 9  ธันวาคม  2563  จํานวน 1 ฉบับ 

ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร หรือข้ันประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร (วันท่ี 9 ธันวาคม  2563) 

/(3) สําเนา... 
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(3) สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  1 ฉบับ 
 (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1  ฉบับ 

  (5) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3        
(พ.ศ.2535) ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับต้ังแต่วันท่ีตรวจร่างกาย  จํานวน ๑ ฉบับ 
   (6) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยน ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ใบสําคัญทหาร
กองเกิน สด.๙/สด.๔๓ (ถ้ามี)  อย่างละ ๑ ฉบับ 
  ท้ังนี้  สําเนาเอกสารให้ใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงนามรับรอง
เอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ 

 6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหน่งละ 100 บาท 

 7. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 7.1 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศนี้ มีสิทธิสมัครเข้า

รับการสรรหาและเลือกสรรได้เพียงคนละ 1 ตําแหน่งเท่านั้น 
 7.2 การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัคร

คัดเลือกลงลายมือชื่อสมัครและรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หาก
ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 

 7.3 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรง
ตามประกาศรับสมัครโดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็น
จริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารและหลักฐานคุณวุฒิซ่ึง
ผู้สมัครคัดเลือกนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้โดยให้ถือเป็นโมฆะสําหรับผู้
นั้นต้ังแต่ต้น 

 8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันเวลา สถานท่ีสอบ 
และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2563  
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ http://www.thamyaicity.go.th/  
สอบถามทางโทรศัพท์ได้ท่ีหมายเลข 075-773229 

 9. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  
  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา หลักสูตร และวิธีการสอบให้ เป็นไปตาม รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
 

/10.เกณฑ์การ... 
 
 
 



 10.เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้อง
สมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
คะแนนเท่ากันพิจารณาให้ผู้ท่ีได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า โดยการดําเนินการจัด
จ้างจะเรียงตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้

 11. ระยะเวลาในการจ้าง
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่กําหนด

  11.1 สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาในการจ้างคราวละไม่เกิน 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
  11.2 พนักงานจ้างท่ัวไป ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน  
 12. การทําสัญญาจ้าง

  12.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จะได้รับการแต่งต้ังเป็น
พนักงานจ้างตามตําแหน่งท่ีสอบได้ โดยได้รับการจ้างตาม
เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
  12.2 กรณีผู้สอบได้และถึงลําดับท่ี
ประกาศฯนี้ จะนํามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ  เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้
  ๑0.๓ ในวันทําสัญญาจ้าง  ผู้ซ่ึงได้รับการ
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศนี้ 
  ๑2.๔ หากมีปั
ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการสรรหา
และไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีถูกเพิกถอนได้
 เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่
ในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักค
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้
ทราบข่าวประการใดเก่ียวกับการแ
ทางหมายเลขโทรศัพท์ 075-77

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน
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ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลําดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดตามลําดับ ในกรณีผู้สอบได้

ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า โดยการดําเนินการจัด
สอบได้ 

ระยะเวลาในการจ้าง 
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่กําหนด

สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาในการจ้างคราวละไม่เกิน 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พนักงานจ้างท่ัวไป ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน  1 ปี 
การทําสัญญาจ้าง 

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จะได้รับการแต่งต้ังเป็น
ตําแหน่งท่ีสอบได้ โดยได้รับการจ้างตามลําดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรของ

กรณีผู้สอบได้และถึงลําดับท่ีท่ีได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ัง 
จะนํามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ  เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

ทําสัญญาจ้าง  ผู้ซ่ึงได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
 

หากมีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติผู้สมัคร ซ่ึงเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
กเพิกถอนสิทธิการได้รับการสรรหา พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับต้ังแต่วันท่ีได้รับการจัดจ้าง

และไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีถูกเพิกถอนได้ 
เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่  ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้

โดยยึดหลักความรู้ ความสามรถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม 
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้
ทราบข่าวประการใดเก่ียวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้ โปรดแจ้ง

73-229 จักได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   17    เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63

 
 

(นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์) 
นายกเทศมนตรีตําบลถํ้าใหญ่ 

 
 
 
 
 

ท่ีได้รับคะแนนในการประเมิน
โดยเรียงลําดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดตามลําดับ ในกรณีผู้สอบได้

ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า โดยการดําเนินการจัด

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่กําหนด 
สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาในการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และจะต้อง

 

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จะได้รับการแต่งต้ังเป็น
ลําดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรของ

ท่ีได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ัง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าใน

จ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ตรวจสอบพบภายหลัง  
พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับต้ังแต่วันท่ีได้รับการจัดจ้าง

ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้างดังกล่าว  
วามรู้ ความสามรถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อ

หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้
โปรดแจ้งเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่            
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันท่ี    17   พฤศจิกายน   2563 
----------------------------------------------------- 

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
สังกัด  กองคลัง   จํานวน  1  อัตรา 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้ การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
     1.1 ปฏิบัติงานงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท้องท่ี ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม 
ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด 
     1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ท่ีค้างชําระ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บได้
อย่างครบถ้วน 
     1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นําส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้เพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คําสั่ง 
     1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐานเพ่ือเป็น
ข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามกําหนดระยะเวลา 
     1.5 จัดทําทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
     1.6 ดําเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทําทะเบียนต่างๆจัดเก็บ
รักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลในการดําเนินงาน 
     1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างชําระควบคุมหรือ
ดําเนินงานเก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทําราบงานและปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวข้อง 
     1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของ
หน่วยงาน   

 2. ด้านการบริการ 
      2.1 ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา 
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญแก่ผู้ท่ีสนใจ     

/2.2 ประสาน… 
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                ๒.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การทํางานของหน่วยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางบัญชีพาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้  

2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ 
การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
 3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

อัตราค่าตอบแทน 
 ตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน  9,400 บาท/เดือน  (ค่าครองชีพ
ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท) รวม 11,400 บาท 
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท/เดือน (ค่าครองชีพ
ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท ) รวม 12,840 บาท 
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน  11,500  บาท/เดือน (ค่าครองชีพ
ชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท) รวม 13,285 บาท 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่กําหนด โดยระยะเวลาการทําสัญญาจ้างครั้งแรกไม่เกิน 4 ปี และอาจ
พิจารณาต่อสัญญาจ้างออกไปอีกคราวละไม่เกิน 4  ปี หากมีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าระดับดี 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ (ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    ขอบเขตเน้ือหาที่สอบ 
    - ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
    - ความรู้ในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และตีความจากข้อความ
หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคําหรือ
กลุ่มคําประโยคหรือข้อความที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
    - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจบุัน ดา้นการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
 

50 โดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย 

 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง่ 
    ขอบเขตเน้ือหาที่สอบ 
    - พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
    - ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2543 
    - พระราชบญัญัติภาษโีรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ.2475 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติภาษบีํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติภาษปี้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   - ความรู้เก่ียวกับงานตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่งท่ีสมัคร
สอบ 
 

50 
 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย 

 

3. ภาคความเหมาะสมกับตาํแหน่ง (ภาค ค.) 
     - ประเมินจากบุคคลประวตัิส่วนตัว ประวตัิการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ ประสบการณ์ ทวงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพ เป็นตน้ 
 

100 
 

โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ ์

 

รวม 200  
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันท่ี   17  พฤศจิกายน   2563 

----------------------------------------------------- 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จํานวน  1  อัตรา 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้ การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับหมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
     1.1 จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายท่ีกําหนด       
     1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปีของ
หน่วยงาน และจัดทําแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามการเบิกจ่ายเงิน        
      1.3 ดําเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการ รับ-
จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องครบถ้วน 
     1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสําคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสําคัญในการอ้างอิงการดําเนินการต่างๆ ทาง
การเงินและบัญชี 
     1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องใน การ
ปฏิบัติงาน 
     1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบท่ีกําหนดไว้ 
     1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงาน
การเงินและบัญชี เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานไดเอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ด้านการบริการ 
      2.1 ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา 
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญแก่ผู้ท่ีสนใจ    
                ๒.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการทํางานของหน่วยงาน 
 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด กานขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการท่ัวไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ 
การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการท่ัวไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหยดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้ 
 3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการท่ัวไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

อัตราค่าตอบแทน 
 ตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน  9,400 บาท/เดือน  (ค่าครองชีพ
ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท) รวม 11,400 บาท 
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท/เดือน (ค่าครองชีพ
ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท ) รวม 12,840 บาท 
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน  11,500  บาท/เดือน (ค่าครองชีพ
ชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท) รวม 13,285 บาท 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่กําหนด โดยระยะเวลาการทําสัญญาจ้างครั้งแรกไม่เกิน 4 ปี และอาจ
พิจารณาต่อสัญญาจ้างออกไปอีกคราวละไม่เกิน 4  ปี หากมีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
 

/หลักเกณฑ์… 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ (ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี) 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    ขอบเขตเน้ือหาที่สอบ 
    - ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
   - ความรู้ในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และตีความจากข้อความ
หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคําหรือ
กลุ่มคําประโยคหรือข้อความที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
    - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจบุัน ดา้นการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
    - ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

50 โดยวิธีสอบการข้อเขียน
แบบปรนัย 

 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง่ 
    ขอบเขตเน้ือหาที่สอบ 
    - พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
    - ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
    - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  
   - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  - ความรู้เก่ียวกับงานตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่งท่ีสมัคร
สอบ 

50 
 

โดยวิธีสอบการข้อเขียน
แบบปรนัย 

 

3. ภาคความเหมาะสมกับตาํแหน่ง (ภาค ค.) 
     - ประเมินจากบุคคลประวตัิส่วนตัว ประวตัิการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ ประสบการณ์ ทวงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพ เป็นตน้ 
 

100 
 

โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ ์

 

รวม 200  



-7- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันท่ี   17  พฤศจิกายน   2563 

----------------------------------------------------- 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
ตําแหน่ง    คนงานประจํารถขยะ 
สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน  1  อัตรา 
หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 - ปฏิบัติงานท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและท่ีรองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไป
ทําลายยังท่ีทําลาย หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 - มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติหน้าท่ี และมีทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี 
โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการซ่ึงระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติ 
คุณสมบัติอ่ืน 
 สามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มท่ี 
ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี  
อัตราค่าตอบแทน 

 สําหรับผู้มีทักษะ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.-บาท         
รวม 11,400.- บาท 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ 
   (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของตําแหน่ง) 
   1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

 
 

30 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
    2.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
    2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
15 
15 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
    3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    3.3 มนุษย์สัมพันธ์ 
    3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 

 
10 
10 
10 
10 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

รวม 100  
 
 



-8- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันท่ี  17   พฤศจิกายน   2563 

----------------------------------------------------- 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป 
ตําแหน่ง    คนงานประจํารถขยะ 
สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน  1  อัตรา 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 - ปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและท่ีรองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไป
ทําลายและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี 

คุณสมบัติอ่ืน 
 สามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มท่ี 
ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 
อัตราค่าตอบแทน 

 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท  
รวม 10,000.- บาท 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ 
   (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของตําแหน่ง) 
   1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

 
 

30 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
    2.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
    2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
15 
15 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
    3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    3.3 มนุษย์สัมพันธ์ 
    3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 

 
10 
10 
10 
10 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

รวม 100  
 


