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ประกาศเทศบาลต าบลท่าแพ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

----------------------------------------------- 
  ด้วยเทศบาลต าบลท่าแพ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จั งหวัดนครศรีธรรมราช              
จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)ที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ( 2561 – 2563 ) จ านวน  3  อัตรา 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15  และมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับอ านาจตามความในข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
19 กรกฎาคม พ.ศ.2547 เทศบาลต าบลท่าแพ จึงรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร   
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ส าหรับผู้มีทักษะ) 
     ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  3  อัตรา 

(รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ภาคผนวก ก) 

 ๒. พนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดและไม่เกินหกสิบปี 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ    

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานเทศบาล 

  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

              (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ

พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
/หมายเหตุ... 
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       หมายเหตุ  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ(ภาคผนวก ก) 

 4. ส าหรับพระภิกษุสามเณร  
  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลและแต่งตั้งให้เป็น
พนักงานจ้างได้  ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี  ฝุายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่  
27  มิถุนายน 2501  และตามความใน  ข้อ 5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  22  กันยายน   2521 
 6. การรับสมัคร 

6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่        

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลท่าแพ  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในระหว่าง   
วันที่  2  ธันวาคม 2562  ถึง 13 ธันวาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เทศบาล
ต าบลท่าแพ หมายเลขโทรศัพท์  075-765267-8 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ 
  6.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖  
เดือน(นับถึงวันสมัคร) จ านวน  ๓ รูป   โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปด้วย
ตัวบรรจงทุกรูป                   

(2) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือส าเนาระเบียนผลการเรียน กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษาเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย  จ านวน 1 ฉบับ 

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1 ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

  (5) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม ข้อ 2 ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จ านวน ๑ ฉบับ 
  (6) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งรับรองว่ามีทักษะใน
งานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า  5 ปี จ านวน ๑ ฉบับ 
   (7) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยน ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ใบส าคัญทหาร
กองเกิน สด.๙/สด.๔๓ (ถ้ามี)  อย่างละ ๑ ฉบับ 
  ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารให้ใช้กระดาษขนาด A ๔ เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงนามรับรอง
เอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ 
 
 

/6.3 ค่าธรรม... 
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6.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

  ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเป็นเงิน
จ านวน  100.- บาท (หนึ่งร้อยบาท) ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

  6.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มี

ลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครโดยผู้สมัครต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเนื่องมาจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารและหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัคร  น ามา
ยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้โดยให้ถือเป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 ผู้สมัครที่ใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ  หรือปลอมแปลงเอกสาร  จะถูกด าเนินคดีฐาน  แจ้งความ
อันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 ทั้งนี้ไม่ว่าเทศบาลต าบลท่าแพจะตรวจ
พบเมื่อใดก็ตาม 

 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ 

  7.1 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลต าบลท่าแพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันอังคาร    

ที่  17  ธันวาคม 2562 โดยปิดประกาศไว้ ณ ปูายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลท่าแพ อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็ปไซต์  www.thapaircity.go.th หรือสอบถามรายละเอียด  
ได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์ 075-765267-8 ต่อ 22  ในวันและเวลาราชการ  
  7.2. วัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
  เทศบาลต าบลท่าแพ จะประเมินสมรรถนะ ในวันอังคาร ที่  24 ธันวาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 
10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าแพ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกสรรก าหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข) 

 9.เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ ในกรณีผู้สอบได้
คะแนนเท่ากันพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยการด าเนินการจัด
จ้างจะเรียงตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 10. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

 เทศบาลต าบลท่าแพ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร   ในวันพฤหัสบดี  ที่  26   
ธันวาคม  2562  โดยจะปิดประกาศไว้  ณ ปูายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลท่าแพ อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  และทางเว็ปไซต์  www.thapaircity.go.th หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์ 075 - 765267-8 ต่อ 22   ในวันและเวลาราชการ 

 
/11.การขึ้น 
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 11.การขึน้บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  และการยกเลิกบัญชี 
   11.1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามล าดับที่จากผู้ผ่านการ
เลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
   11.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาต าแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ถือว่าเป็นอันยกเลิก  

 12.เงื่อนไขการจ้าง 
     เทศบาลต าบลท่าแพจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรร โดยการท าสัญญาจ้างตามที่เทศบาล
ต าบลท่าแพก าหนดจากผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ตามล าดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  และเทศบาลต าบลท่าแพจะบรรจุและแต่งตั้งและท า
สัญญาจ้างกับผู้ที่ผ่านการเลือกสรรล าดับต่อไปหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนด และอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรได้ 
กรณีผู้สอบได้และถึงล าดับที่ที่ได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าในประกาศฯนี้ จะน ามาใช้เพ่ือ
เรียกร้องสิทธิใดๆ  เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
 

  อนึ่ง เทศบาลต าบลท่าแพ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่สอบ ซึ่งจะประกาศให้
ทราบก่อนสอบ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    20    เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62 

                          

 
(นายจรัญ  เจียจิราพัทธนันท์) 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าแพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

          เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลท่าแพ ( ผนวก ก ) 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลงวันที่      พฤศจิกายน   2562 
----------------------------------------------------- 

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  
ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก  
สังกัด  กองการศึกษา  จ านวน  3  อัตรา  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงาน
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก  เด็กอนุบาลและปฐมวัย ให้ความพร้อมทั้งร่างกาย 
อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ปฏิบัติงานในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.จัดฝึกอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย 
 3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1.มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขาหรือสูงกว่า 
 2.มีทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 
5 ปี และทักษะบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการ
ท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ
ทดลองปฏิบัติ 
ระยะเวลาการจ้าง 
 ตามที่เทศบาลต าบลท่าแพ ก าหนด โดยระยะเวลาการท าสัญญาจ้างครั้งแรกไม่เกิน 4 ปี และอาจ
พิจารณาต่อสัญญาจ้างออกไปอีกคราวละไม่เกิน 4  ปี หากมีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  

อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ  9,400.-  บาท 

สิทธิประโยชน์ เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  หรือ
ประโยชน์ อ่ืนใดตามที่ทางราชการก าหนด 

 
 
 
 
 



๖ 
 

          เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลท่าแพ ( ผนวก ข ) 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลงวันที่       พฤศจิกายน   2562 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครสอบต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรูค้วามสามารถทั่วไป 
    ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
    - ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
   - ความรู้ในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และตีความจากข้อความ
หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรปูแบบต่างๆ จากค าหรือ
กลุ่มค าประโยคหรือข้อความที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
    - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจบุัน ดา้นการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

100 สอบข้อเขียนแบบปรนยั 
 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 
    ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
    - พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - รัฐธรรมนูญแห่งรัฐแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2562 
     - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562 
    - มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ยึดหลักมาตรฐานเพื่อคุณภาพ  6 ด้าน) 
    - มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562     
    - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

100 
 

สอบข้อเขียนแบบปรนยั 
  
 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
    - ประเมินจากบุคคลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ประสบการณ์ ทวงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพ เป็นต้น 
 

100 
 

การสอบสัมภาษณ ์
 

รวม 300  
 

 
 
 



๗ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลท่าแพ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ 

ลงวันที่         พฤศจิกายน   2562 
 

ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ 
 

วัน/เวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 

         22 - 29 พฤศจิกายน 2562 
ประชาสัมพันธ์ 

ประกาศรับสมัคร ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าแพ  
99  หมู่ที่ 1 ต าบลท่าแพ  อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัด
นครศรีธรรมราช      

2 - 13 ธันวาคม 2562 รับสมัครสอบแข่งขัน 
17 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

24 ธันวาคม 2562 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
26  ธันวาคม 2562 ประกาศผลการสอบฯ  

                    
ตารางสอบ 
 

วัน/เดือน/ปี วิธีการประเมิน วิธีการสอบ/เวลา 

24 ธันวาคม 2562 
 

 ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  
สอบข้อเขียนแบบปรนัย 

เวลา 10.00 -11.30 น. 
ภาคความรู้ความสามารถความสามารถใช้
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  

สอบข้อเขียนแบบปรนัย 
เวลา 13.00 – 14.30 น. 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งภาค (ค.) 
 

สอบสัมภาษณ์ 
เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป 

 
 


