
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  งานการเจาหนาที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 
 

ท่ี   นศ  52701 /          วันที่   3  พฤษภาคม  2565 
 

เรื่อง  ขออนุมัติดำเนินการสรรหาพนักงานจางในอัตราวาง  
 

 เรยีน  นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร 
 
 

  ตนเร่ือง 
  ตามที่ไดรับแจงจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรณีขอใหมีการจัดหาพนักงานแทนตำแหนงที ่วาง 
เนื่องจากนายวิริยะ  หยูเดช พนักงานจางทั่วไป ตำแหนง คนงานประจำรถขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดยื่น
หนังสือลาออกจากการเปนพนักงานจาง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2565  สงผลใหตำแหนงดังกลาว มีอัตราวางลง
ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป ประจำป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ มี จำนวน 1 อัตรา ซึ่งไดมีการตั้งงบประมาณดานเงินเดือนไวในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 เรียบรอยแลว  

 
  ขอพจิารณา 
  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อความตอเนื่องของการปฏิบัติงานในหนาที่ 
ประจำรถขยะ ไมใหสงผลกระทบตอการบริการจัดเก็บขยะภายในพื้นที่รบัผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวไทร  จึงเห็นควรพิจารณา
อนุมัติดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางที่วาง โดยดำเนินการดงันี้  
  ๑. แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการสรรหา ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
  ๒. ดำเนินการออกประกาศรับสมัคร เพื่อเขาสูกระบวนการเลือกสรรตอไป 
 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
          (นางธัญญารัตน  พิพัฒนานนท)                           
                  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
 
ความเห็นหัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
 

…………………………………………………………………………....................................……………………………………………………………………….. 
 
 

(นางสาวอนงคลักษณ  สุวรรณโชติ) 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 

 
    
ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร  
 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
 

(นางนภารัตน  ผองใส) 
รองปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 
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ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 
 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
 

(นายณรงค  ยิ้มสุด) 
ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 

 
การพิจารณาของนายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร 
 
    อนุมัติดำเนินการสรรหา 
 

     ไมอนุมัติ เพราะ (ระบุเหตุผล) ................................................................................. 
 

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

(นายเรวัตร  ดานตันติศภุกุล) 
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร 

  



 

ระเบียบขอกฎหมาย และขัน้ตอนในการเลือกสรรพนักงานจางทั่วไป 
 
 ประกาศ ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2545   
            

หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ขอ 18 ขอ 19 และขอ 20  สรุปสาระสำคัญเปนข้ันตอน   ดังนี้ 
 

1. จัดทำประกาศรบัสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับประเภทของพนักงานจาง ลักษณะงาน ชื่อตำแหนง ความรับผิดชอบ 
ของตำแหนง ระยะเวลาการจาง คาตอบแทนทีจ่ะไดรับ คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและ
เลอืกสรร เกณฑการตัดสินและเงื่อนไขการจางอ่ืนๆ ตลอดจนกำหนดวันและเวลาของกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของ  โดย
ปดไว ณ ที่เปดเผยไมนอยกวา 5 วันทำการ กอนถึงวันเปดรับสมัคร 

2. กำหนดวันเปดรบัสมัคร  ตามความเหมาะสมแตตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 7 วันทำการ 
3. ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  จำนวนไมนอยกวา 3 คน 

ประกอบดวย 1)  ปลัดเทศบาล หรือผูที่ไดรบัมอบหมาย             เปนประธานกรรมการ 
  2)  ผอ.กองที่รับผิดชอบงานของตำแหนงทีส่รรหา        เปนกรรมการ  
  3)  หัวหนาสำนักปลัดหรือผูทีไ่ดรับมอบหมาย       เปนกรรมการ/เลขานุการ  

4. ใหเทศบาลเปนผูกำหนดวิธีการประเมินสมรรถนะตามความเหมาะสม เชน  การสอบขอเขียน , การทดสอบตัวอยางงาน , 
การสัมภาษณ , การทดสอบดวยสถานการณจำลอง การตรวจสอบกับบุคคลที่อางอิง หรืออ่ืน ๆ 

5. คณะกรรมการ ฯ รายงานผลการเลือกสรรใหนายกเทศมนตรีทราบ  เพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร โดย
กำหนดใหบัญชีมีอายุตามที่เห็นสมควร  แตทั้งน้ีตองไมเกินกวา 1 ป 

6. สำหรับพนักงานจางทัว่ไป ใหนายกออกคำสั่งแตงตั้งได แลวรายงานให ก.ท.จ.นครศรธรรมราช ทราบ 
 

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

    แผนการดำเนินการสรรหาพนักงานจางตามหวงระยะเวลา เพื่อใหเปนไปตามขอระเบียบกฎหมาย 
 

       1.  ประกาศรับสมัคร (กอนวันรับสมัคร 5 วันทำการ)  ลงวันที่      5 พ.ค. 65                (5 วันทำการ) 
       2.  เปดรับสมัคร       (ไมนอยกวา 7 วันทำการ)           ระหวาง     17 - 25 พ.ค. 65        (7 วันทำการ) 
       3.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร   วันที่         26 พ.ค. 65          
       4.  ดำเนินการเลือกสรร     วันที่         30 พ.ค. 65   
       5.  ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร    วันที่              1 มิ.ย. 65  
       6.  ออกหนังสือเรียกผูสอบไดลำดบัที่ 1 เพ่ือใหมาแสดง 
    ความประสงคในการบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานจางฯ  ลงวันที่        1 มิ.ย. 65  

7. ทำสัญญาจาง พรอมออกคำสั่งแตงต้ังจาง และรายงาน ก.ท.จ.  ภายในวันที่   6 มิ.ย. 65        
 
  



 

 

    
 

 
คำสั่งเทศบาลตำบลหัวไทร 

ที่           / 2565 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนกังานจางสังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร 

 
 

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

 

  ดวยเทศบาลตำบลหัวไทร จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานสังกัดเทศบาลตำบล 
หัวไทร ในตำแหนงที่วางตามแผนอัตรากำลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2564-2566) ไดแกตำแหนง คนงานประจำรถขยะ  
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จำนวน 1 อัตรา  
 

  ดังนั้นเพ่ือใหการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร เปนไปดวยความ 
เรียบรอย  จึงอาศัยอำนาจตามขอ 19 (8) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑและเงื ่อนไขเกี ่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันที ่ 1 กรกฎาคม 2547  เทศบาลตำบลหัวไทร ขอแตงตั้ง 
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร  ประกอบดวย 
 

  1)  ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร    ประธานกรรมการ 
   2)  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 
  3)  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล      กรรมการ / เลขานุการ 
  4)  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     ผูชวยเลขานุการ   
   

  โดยใหผูไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง โดยยึดหลัก
สมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส และประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ  ดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐาน ยุติธรรม
และโปรงใส  เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่         พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

   (นายเรวัตร  ดานตันติศภุกุล) 

        นายกเทศมนตรตีำบลหัวไทร 
 
  



 
 
 

 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวไทร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเปนพนักงานจางในสังกดัเทศบาลตำบลหัวไทร 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
  ดวยเทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเปนพนักงานจาง ในตำแหนงที่วางตามแผนอัตรากำลัง 3 ป (ประจำปงบประมาณ 2564 – 2566) 
สังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร จำนวน  1 ตำแหนง  1 อัตรา 
 

  อาศัยอำนาจตามขอ 18  ขอ 19 และขอ 20  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547  จึงประกาศรับสมัครเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  โดยมีรายละเอียดดงันี้   
 

1.  ตำแหนงที่รับสมัคร     
     1.1  ประเภทพนักงานจางท่ัวไป   
   ตำแหนง     คนงานประจำรถขยะ   จำนวน    1   อัตรา 

 

  2.  หนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนง  และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ระยะเวลาการจาง  และ 
               คาตอบแทนที่จะไดรับ  ตามผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้  # 
 

  3.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
        3.1 คุณสมบัติทั่วไป   
              ผูสมัครซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลกัษณะตองหามดงันี้  
             1) มีสัญชาติไทย 
          2) มีอายุไมตำ่กวา 18 ป และไมเกิน 60 ป 
          3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
          4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ   
        หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสำหรับพนกังานเทศบาล   
         ดังนี ้  (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรอืในลักษณะท่ีปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
      (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 

(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสรุาเรื้อรัง  

   5) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
   6) ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น 
  7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 
       เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  

        8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
   9) ผูที่จะไดรบัการแตงต้ังจาง ตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจาง 
      ของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 

/ 3.2 คณุสมบัติ........ 
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      3.2  คณุสมบัติเฉพาะตำแหนง      
     ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ตามผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้  #  
 

 4.  การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
      4.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
   ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร สามารถตดิตอขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวยตัวเองไดท่ี      
  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร (ชั้น 1)  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งแตระหวางวันที่ 
 17 – 25  พฤษภาคม  2565   ในวันและเวลาราชการ 
 

      4.2  เอกสารหลักฐานที่ตองนำมาย่ืนพรอมกับใบสมัคร 
     1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถายไมเกิน 6 เดือน)  จำนวน 3 รูป  
    2) สำเนาทะเบียนบาน          จำนวน  1  ฉบับ 
    3) สำเนาบัตรประชาชน       จำนวน  1  ฉบับ 
    4) ใบรับรองแพทยปริญญาแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามประกาศท่ี ก.ท.กำหนด ออกใหไมเกิน  
                1 เดอืน นับตั้งแตวันตรวจรางกาย  จำนวน  1  ฉบับ 
     5) สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ  จำนวน  1  ฉบับ (ถามี)   
                   (กรณชีื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)    
 

   ***  สำเนาภาพถายเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษ A4  และตองรับรอง  “สำเนาถูกตอง” ทุกฉบับ 
 

                4.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
              1) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครนี้จริง และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร  พรอมทั้งย่ืน
หลักฐานในการสมัครใหถูกตอง ในกรณีที่ตรวจพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไวในประกาศนี้  หรือขอความที ่แจงไว 
ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใชประกอบการสมัคร ไมถูกตองครบถวน หรือวุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครไมถูกตอง  เทศบาล 
จะไมรับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผูสมัครจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร หรือบัญชีผูผานการเลือกสรร หรือ ยกเลิก
สัญญาจางไดแตตามกรณ ี  
            2) ผูสมัครตองแจงสถานท่ีติดตอได ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของไปรษณียไวในใบสมัคร หรือ
เบอรโทรศพัท ในกรณีที่แจงสถานที่อยูไมชัดเจนทำใหไมสามารถติดตอได ผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใด  ๆไมได  
 

       4.4  คาธรรมเนียมในการสมัคร 
ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียม 100 บาท    
 

   คาธรรมเนียมในการสมัครนี้จะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศวาเปนผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรแลว เวนแตมี 
การยกเลิกการดำเนินการเลือกสรรครั้งนี้ทั ้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงจะจายคืนคาธรรมเนียม 
สอบแกผูสมัครเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต น้ัน  
 

 

  5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 
  เทศบาลตำบลน้ำจืด จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ในสังกัดเทศบาลและ
ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกสรร ในวันที่  26  พฤษภาคม  2565   ณ  บอรดประชาสัมพันธสำนักงานเทศบาล
ตำบลหัวไทร  และทางเวปไซดเทศบาลตำบลหัวไทร  www.huasaicity.go.th   
 

 6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
   เทศบาลตำบลหัวไทร จะเลือกสรรบุคคลโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจำเปนตองใชสำหรับการปฏิบัติงาน
ในตำแหนงที่เทศบาลตำบลหัวไทรกำหนด  ซึ่งประกอบดวย      

   / ก.ความรูของบุคคล....... 
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(ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆ ท่ีจำเปนตองใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  (การสอบสัมภาษณ)  
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน (ทดสอบตวัอยางงาน) 
(ค) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล ซึ่งจำเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
สำหรับวิธีการประเมินสมรรถนะแตละเรื่อง เทศบาลตำบลหัวไทรจะเปนผูกำหนดให โดยสมรรถนะเรื่องหน่ึง 

อาจประเมินดวยวิธีการประเมินหลายวิธี หรือสมรรถนะหลายๆ เรื่องอาจประเมินดวยวิธีการประเมินวิธีเดียวกัน  ตามท่ีเห็นวา
เหมาะสม สอดคลองกับการประเมินสมรรถนะดังกลาว  โดยอาจใชการสอบขอเขียน การทดสอบตัวอยางงาน  การ
สัมภาษณ การทดสอบดวยสถานการณจำลอง การตรวจสอบกับบุคคลที่อางอิง หรืออื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร   
 

 7.  เกณฑการตัดสิน 
  การตัดสินวาผูใดไดรับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ของเทศบาลตำบลหัวไทร  ใหถือเกณฑวาตองเปน 
ผูผานการประเมินสมรรถนะตามที่เทศบาลตำบลหัวไทร กำหนด   โดยไดคะแนนในแตละภาคการประเมินไมต่ำกวา รอยละ 60 
 

   8.  วัน  เวลา  และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร 
   เทศบาลตำบลหัวไทร จะดำเนินการเลอืกสรรพนกังานจางในวันท่ี  30  พฤษภาคม  2565  ตั้งแตเวลา  
10.00 น. เปนตนไป  ณ อาคารเอนกประสงค เทศบาลตำบลหัวไทร 
 

 9.  การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
   เทศบาลตำบลหัวไทร จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร  ภายในวันที่   1  มิถุนายน  2565   
ณ  บอรดประชาสัมพันธสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร และทางเวปไซดเทศบาลตำบลหัวไทร  www.huasaicity.go.th    
 

 10.  การขึ้นบัญชี 
       1) การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง เทศบาลจะเรียงลำดับที่ จากผูไดคะแนนสอบสัมภาษณและ
คะแนนทดสอบตัวอยางงานรวมกันสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูที ่ไดคะแนนสอบสัมภาษณ
มากกวาอยูในลำดับที่สูงกวา หากคะแนนสอบสัมภาษณเทากันอีกจะใหผูสมัครที่ไดเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับที่
สูงกวา 
           2)  บัญชีผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจางมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการเลือกสรร
อยางเดียวกันอีกและไดขึ้นบัญชีผานการเลือกสรรใหมแลว บัญชผูีไดรับการเลือกสรรครั้งกอน เปนอันยกเลกิ 
         3)  กรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจำนวนอัตราวาง  และภายหลังมีอัตราวางในงานลักษณะ
เดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตำบลหัวไทร พิจารณาแลวเห็นวา  สามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน 
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรราช อาจ
พิจารณาจัดจางผูทีผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร  ท่ียังไมหมดอายุก็ได    
 

 11.  การทำสัญญาจาง 
         ผูไดรับการขึ้นบัญชี (ตามจำนวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร) จะไดรับการทำสัญญาจางเปนพนักงานจางใน
สังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร  เมื ่อนายกเทศมนตรีมีคำสั่งแตงตั ้งจาง หลังจากไดรับการรายงานผลจากคณะกรรมการ
ดำเนินการสรรหาเลือกสรรเรยีบรอยแลว   
  

         จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่    5    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
          (นายเรวัตร  ดานตันติศุภกุล) 
          นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร 

 



ผนวก ก.  
 

แนบทายประกาศเทศบาลตำบลหวัไทร 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเปนพนักงานจางในสังกดัเทศบาลตำบลหัวไทร 

ลงวันท่ี  5  พฤษภาคม  2565 
 

 

ช่ือตำแหนง   คนงานประจำรถขยะ 

 

ประเภทพนักงานจาง 
 

  พนักงานจางท่ัวไป 
 

หนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานประจำทายรถขยะในการออกบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาล ซึ่งเปนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใชแรงงานทั่วไป จึงจำเปนตองมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง คอยชวยเหลือเจาหนาที่ในหนวยงานตามที่ไดรับ
มอบหมายหรือใหปฏิบัติงานที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบกำหนด  และการปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่
ผูบังคบับัญชามอบหมาย    
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
  1. ไมจำกัดคณุวุฒิการศึกษา แตตองมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติ 
งานทั่วไป และถาหากมีความรูทักษะในการคัดแยกขยะ จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ     
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
1. มีทักษะความสามารถเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
2. มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางดานรางกายและอารมณ  

3. มีความตั้งใจทำงานดวยความขยัน อดทน    
 

ระยะเวลาการจาง   
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (และหากมีผลปฏิบัติงานไมต่ำกวาระดับ ดี  จะไดรับการตอสัญญาจาง) 
 

คาตอบแทนท่ีจะไดรับ 
 - อัตราคาจาง        9,000  บาท / เดือน  
 - เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวตามอัตราที่กฎหมายกำหนด   1,000  บาท / เดือน 
 

                                       รวมเงินทั้งสิ้น   10,000  บาท / เดือน   
     

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

  



 

 
 
 

ท่ี นศ ๕๒7๐๑ / ว                      สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร 
                   ถนนเทศบาล 9  นศ  8000๐ 
 

                 พฤษภาคม  ๒๕๖5 
  

เรื่อง  การประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจางสังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร 
 

เรียน 
 

สิ่งที่สงมาดวย สำเนาประกาศเทศบาลตำบลหัวไทร  ลงวันท่ี  5 พฤษภาคม  ๒๕๖5     จำนวน   ๑  ชดุ  
  

  ดวยเทศบาลตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จะดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร คือตำแหนง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา โดย
กำหนดรับสมัครในระหวางวันที่  17 – 25 พฤษภาคม ๒๕๖5  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร ในวันและเวลา
ราชการ  รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศ ฯ  ที่สงมาพรอมหนังสือฉบับนี้ 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอความรวมมือประชาสัมพันธการรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรร ฯ 
ดังกลาวใหผูสนใจทราบโดยทั่วกัน 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

          (นายเรวัตร  ดานตันติศภุกุล) 
            นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล / งานการเจาหนาที่ 
โทร. ๐-๗538-9504 ตอ 11  
โทรสาร ๐-๗538-8977 
 
 
  



 ใบสมคัรพนักงานจ้าง 

 เทศบาลตาํบลหวัไทร  อ.หวัไทร  จ.นครศรีธรรมราช 
 

  * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

.   ชอื  -  นามสกุล...........................................................................................................อายุ....................ปี 
 

.   วนั/เดอืน/ปี เกดิ......................................................สถานทเีกดิ................................................................ 
 

3.   สญัชาต.ิ.........................เชอืชาต.ิ............................ศาสนา..............................หมู่โลหติ........................... 
 

.   เลขบตัรประจาํตวัประชาชน..........................................................ออกใหท้ ีอําเภอ.................................... 
 

      จงัหวดั....................................วนั/เดอืน/ปี ทอีอกบตัร..............................หมดอายุ................................... 
 

.   ทอียู่......................................................................................................................................................... 
 

.   สถานทหีรอืหมายเลขโทรศพัท ์ทตีดิต่อได.้............................................................................................... 
 

.   ชอื บดิา – มารดา.................................................................................................................................... 
 

.   อาชพีปัจจบุนั.......................................................................................................................................... 
 

9.   วุฒกิารศกึษา / วชิาเอก............................................................................................................................ 
 

      สถานศกึษา............................................................................................................................................. 
 

. ความสามารถพเิศษ.................................................................................................................................. 
 

. ประสบการณ์ทาํงาน................................................................................................................................. 
 

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

. สมคัรเป็นพนักงานจา้ง ในตําแหน่ง             คนงานประจาํรถขยะ                                                          .    
      

ขา้พเจ้าขอรบัรองว่า  ขอ้ความขา้งต้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 

 

    ลงชอื.............................................................ผูส้มคัร 
 

          (............................................................) 
 

 
 

 
 

ติดรูปถ่าย 

  นิว 

                   สำหรับเจาหนาที่รับสมัคร                             สำหรับเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

ยื่นใบสมัครวันที่................. เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565       มีคุณสมบัติครบถวน 
 ชำระคาธรรมเนียม 100 บาท                                          ขาดคุณสมบัติ เพราะ......................................................... 
                
(ลงชื่อ)......................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร     (ลงชื่อ)....................................................ตรวจสอบคุณสมบัติ   

          (                                      )                                   (                                     ) 
 



 

               พนักงานจ้าง สงักดัเทศบาลตาํบลหวัไทร 
 
 

ตําแหน่ง  คนงานประจาํรถขยะ เลขทสีมคัร.................. 

 

ชอื – สกุล .................................................................... 

                                                                                            

 

เจา้หน้าทรีบัสมคัร ........................................... 
     

วนั เดอืน ปี ทสีมคัร ............../ พฤษภาคม /    ลายมอืชอื ................................... 

 

 

                 พนักงานจ้าง สงักดัเทศบาลตําบลหวัไทร 
 
 

                              ตําแหน่ง  คนงานประจาํรถขยะ เลขทสีมคัร................. 

 

                              ชอื – สกุล .................................................................... 

                                                                                            

 

                                            เจา้หน้าทรีบัสมคัร ...................................... 
     

 ......................................                 ว/ด/ป ทสีมคัร ................./ พฤษภาคม /       
 

  

 

               พนักงานจ้าง สงักดัเทศบาลตาํบลหวัไทร 
 
 

ตําแหน่ง  คนงานประจาํรถขยะ เลขทสีมคัร.................. 

 

ชอื – สกุล .................................................................... 

                                                                                            

 

เจา้หน้าทรีบัสมคัร ........................................... 
     

วนั เดอืน ปี ทสีมคัร ............../ พฤษภาคม /    ลายมอืชอื ................................... 

 

 

                 พนักงานจ้าง สงักดัเทศบาลตําบลหวัไทร 
 
 

                              ตําแหน่ง  คนงานประจาํรถขยะ เลขทสีมคัร................. 

 

                              ชอื – สกุล .................................................................... 

                                                                                            

 

                                            เจา้หน้าทรีบัสมคัร ...................................... 
     

 ......................................                 ว/ด/ป ทสีมคัร ................./ พฤษภาคม /       
 

  

 

               พนักงานจ้าง สงักดัเทศบาลตาํบลหวัไทร 
 
 

ตําแหน่ง  คนงานประจาํรถขยะ เลขทสีมคัร.................. 

 

ชอื – สกุล .................................................................... 

                                                                                            

 

เจา้หน้าทรีบัสมคัร ........................................... 
     

วนั เดอืน ปี ทสีมคัร ............../ พฤษภาคม /    ลายมอืชอื ................................... 

 

 

                 พนักงานจ้าง สงักดัเทศบาลตําบลหวัไทร 
 
 

                              ตําแหน่ง  คนงานประจาํรถขยะ เลขทสีมคัร................. 

 

                              ชอื – สกุล .................................................................... 

                                                                                            

 

                                            เจา้หน้าทรีบัสมคัร ...................................... 
     

 ......................................                 ว/ด/ป ทสีมคัร ................./ พฤษภาคม /       
 

  

 

               พนักงานจ้าง สงักดัเทศบาลตาํบลหวัไทร 
 
 

ตําแหน่ง  คนงานประจาํรถขยะ เลขทสีมคัร.................. 

 

ชอื – สกุล .................................................................... 

                                                                                            

 

เจา้หน้าทรีบัสมคัร ........................................... 
     

วนั เดอืน ปี ทสีมคัร ............../ พฤษภาคม /    ลายมอืชอื ................................... 

 

 

                 พนักงานจ้าง สงักดัเทศบาลตําบลหวัไทร 
 
 

                              ตําแหน่ง  คนงานประจาํรถขยะ เลขทสีมคัร................. 

 

                              ชอื – สกุล .................................................................... 

                                                                                            

 

                                            เจา้หน้าทรีบัสมคัร ...................................... 
     

 ......................................                 ว/ด/ป ทสีมคัร ................./ พฤษภาคม /       
 



 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  งานการเจาที่  สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 
 

ที ่           วันท่ี         พฤษภาคม  2565 

 

เรื่อง การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารบัการเลือกสรร เปนพนักงานจางสังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร 
 

เรยีน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำจืด 
 

  ตนเรื่อง 
 

  ตามที่เทศบาลตำบลหัวไทร ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางในสังกัดเทศบาล 
ตำแหนง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา โดยเปดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 17 – 25  พฤษภาคม 2565 นั้น 
 

  ขอเท็จจริง 
 

  บัดนี้ เทศบาลตำบลหัวไทรไดปดรับสมัครลงแลว งานการเจาหนาที่ ซึ่งเปนผูดำเนนิการรับสมคัร ขอแจงรายละเอียด
ของผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ที่จะมีสิทธิเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร ใน  วันที่  30 พฤษภาคม 
2565  ดังตอไปนี้  
   ตำแหนง  คนงานประจำรถขยะ  จำนวน            คน   ไดแก 
      1) หมายเลขประจำตัวสอบ 01  นายปรารถนา ชูสังจิตร 
      2) หมายเลขประจำตัวสอบ 02  นายวจิณฐัตา  ยอดโสภณ 
      3) หมายเลขประจำตัวสอบ 03  นายจฑุาทิพย  ปานสกุล 
      4) หมายเลขประจำตัวสอบ 04  นายทวีพร  ทองสมัย 
      5) หมายเลขประจำตัวสอบ 05  นายพรพิมล  ธนบัตร 
 

ขอพิจารณา 
 

  เห็นควรลงนามในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง ในสังกัดเทศบาลตำบลหัว
ไทร ที่แนบมาพรอมน้ี เพ่ือปดประกาศใหผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร ทราบโดยท่ัวกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
      (นางธัญญารัตน  พิพัฒนานนท) 
     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 
 
  (นางสาวอนงคลักษณ  สุวรรณโชติ)          (นางนภารัตน  ผองใส) 
      หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล      รองปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 
 



 
 
 
      (นายณรงค  ยิ้มสุด) 
                   ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร 

                          (นายเรวัตร  ดานตนัติศุภกุล) 
                          นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร 

  



 


