
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  

 *********************** 
  ด้วยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  19  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล   ลงวันที่ 11   
สิงหาคม  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข   จ านวน 1 อัตรา  
ค่าตอบแทนเดือนละ  11,500.-บาท/เดือน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง     จ านวน 1 อัตรา  
ค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.-บาท/เดือน  

2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร      
2.1  คุณสมบัติทั่วไป   
     1.  มีสัญชาติไทย 
 2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี 
 3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานเทศบาล 

(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม 

    (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ง)  โรคติดยาเสพย์ติดให้โทษ 
    (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   5.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที ่
ในพรรคการเมือง 
   6.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   7.  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   8.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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   9.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่          
เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
       2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้ 

3. การรับสมัคร 
3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งดังกล่าว ให้ไป
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  
ตั้งแต่วันที่  13 – 24  มิถุนายน  2562  วันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 5567 1122  ต่อ  33   

        3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 

2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  1  ฉบับ 
3)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่ใส่หมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว   และถ่าย

มาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  และให้ผู้สมัครสอบลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย จ านวน  3  รูป 
   4)  ส าเนาวุฒิการศึกษา       จ านวน  1  ฉบับ  

5)  ใบรับรองแพทย ์ซึ่งออกให้โดยแพทย์ปริญญาที่แสดงว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ลงวันที่  7  พฤศจิกายน 2545  ออกให้ไม่เกิน  30  วัน 
จ านวน  1  ฉบับ 

6)  หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
7)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ส าเนาใบส าคัญทะเบียนทหาร  ส าเนาทะเบียนสมรส  

ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี)  ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนา
ถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ค่าธรรมเนียม 100 บาท  
- พนักงาจ้างทั่วไป  ค่าธรรมเนียม 50   บาท 

(ค่าธรรมเนียมใบสมัคร เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
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3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

  4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ   และก าหนดวัน  เวลา  สถานทีใ่นการประเมินสมรรถนะ 
   4.1 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  ใน
วันที่  25  มิถุนายน  2562  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  และ  
www.hadsiew.com  หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  0 5567 1122 ต่อ  33  
   4.2 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว จะท าการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างโดยวิธีการสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่  5  กรกฎาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ส านักงานเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว 

4.3 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว จะประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  ในวันที่   9  กรกฎาคม  2562                 
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

4.4  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว จะสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  12  กรกฎาคม  2562  
ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง) 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด  

โดยต้องผ่านการประเมินความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จ้างก่อน  จึงมีสิทธิ
ได้รับการประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้างและคุณสมบัติส่วนบุคคล  ตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 60 โดยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวจะด าเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามล าดับ
คะแนนที่สอบได ้

7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
7.1  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่ได้ ภายในวันที่  19  

กรกฏาคม  2562  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  และทางเว็บ
ไซด ์www.hadsiew.com 

7.2  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมา

ตามล าดับ โดยจะขึ้นบัญชีไว้เป็นหลักฐาน  1  ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อแต่ถ้ามีการสรรหาอย่าง
เดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
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8.  การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีไว้  ให้เป็นการยกเลิกกรขึ้นบัญชีผู้นั้น  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง

ต่อไปนี้ 
 - ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
- ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดได้ 
- ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว 

9.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว จะท าสัญญาจ้างตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยต าแหน่งพนักงานจ้าง

ตามภารกิจจะท าสัญญาจ้างไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  มีมติให้ความเห็นชอบ  
โดยเทศบาลก าหนดระยะเวลาการจ้าง  ดังนี้ 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ไม่เกินคราวละ  4  ปี 
- พนักงานจ้างทั่วไป  ไม่เกินคราวละ  1  ปี 

10.  ข้อสงวนสิทธิ 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เรียกจ้างบุคคลใดก็ได้  ในกรณีที่คณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วไม่เห็นชอบในการจ้างพนักงานจ้าง  ของเทศบาล
โดยผู้ที่เข้ารับการเลือกสรร  หรือผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง  จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ความเสียหายใดๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น  ทั้งนี้ให้ถือว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ทุกคนได้รับทราบเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้โดยละเอียดแล้ว 

  ประกาศ   ณ   วันที่  29  พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
   
 
 
               (นางรุ่งอรุณ  ค าโมง) 
                      นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ลงวันที ่  29   พฤษภาคม  2562 

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

1.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข   สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2.  อัตราว่าง จ านวน  1  อัตรา 

3.  ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1  ให้บริการทางสาธารณสุข ได้แก่ การบริการออกตรวจสุขภาพร่างกาย การให้

ค าแนะน าช่วยเหลือสงเคราะห์ การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ปุวยหรือประชาชนทั่วไป การให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุม
ปูองกันโรค เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

1.2  ให้บริการสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางส่งเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้ า เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ผงทรายอะเบท เป็นต้น เพ่ือให้
การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน 

1.3  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาถังขยะให้
เพียงพอ การแยกประเภทขยะส าหรับการน าไปรีไซเคิล เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

1.4  ส ารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานสถิติ เพ่ือใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพในด้าน
อนามัยแม่และเด็ก ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล 

1.5   ให้ค าแนะน าและสาธิตวิธีการและแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การ
ปูองกันโรคติดต่อตามฤดูกาล การปูองกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลที่พักอาศัยและชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
งานโภชนาการ การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทันตสาธารณสุข เป็นต้น เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

1.6  ให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในงาน
ส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 

1.7  จัดท าโครงการในงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล การปรับปรุงด้านโภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

1.8 จัดฝึกอบรมและทบทวนความรู้ในงานส่งเสริมสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุข 
เพ่ือเพ่ิมศักยาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

1.9 จัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพให้
มีสภาพและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 

1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

/ 2. ด้านการบริการ..... 
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  2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชน เพ่ือใช้ใน

การดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 
2.2 ประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป

อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

4.  อัตราค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนเดือนละ  11,500.-บาท/เดือน  

5.  สิทธิประโยชน์ 
  สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล  ลงวันที่ 11  สิงหาคม  พ.ศ.  2547    

6.  ระยะเวลาการจ้าง 
  ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 

7.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย 

ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย 
พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชา
สามัญหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ  ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการ
สาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร...... 
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8.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

รายละเอียดประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึง
ระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการตามระดับต าแหน่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุป
เหตุผล 
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุป
เหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1)  ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นใน
ข้อความหรือเรื่องราว 

 

100 
 
 

 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

 

(2)  ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล
ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น 
(3)  ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่
น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 
(4)  ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน 
เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ การคิดสรุป
หาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 

1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
เป็นการทดสอบความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1)  รัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
(2)  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
(3)  พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
(4)  พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(5)  พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(6)  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
(7)  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(8)  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  

 
 

/(9)  พระราชกฤษฎีกา….. 
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รายละเอียดประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 (9)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(10) พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558  
(11) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  1.3 วิชาภาษาไทย 
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการ
อ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ
จากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา
ในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ 
การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 

  

2.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)   

(1)  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(2)  พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(3)  พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(4)  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
(5)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาธารณสุขเบื้องต้น ได้แก่ 
 - หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ 
 - การควบคุมและปูองกันโรค 
 - การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว 
งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานสุขาภิบาล
อาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางด้านระบาด
วิทยา 
(6)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ 
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่าง
ด้าว และสิทธิผู้ปุวย 
(7)  ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

100 โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. ภาคความเหมาะสม..... 
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รายละเอียดประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

3.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
- เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบ
เอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้า
กับเพ่ือนร่วมงานทั้งสังคมและสิ่ งแวดล้อม ความคิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบ 

 
100 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 
 

รวม 300  
 
  



 
ภาคผนวก ข 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 

ลงวันที่   29   พฤษภาคม  2562 
****************** 

1.  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง   สังกัด  ส านักปลัดเทศบาล   

2.  อัตราว่าง จ านวน  1  อัตรา 

3.  ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ท าหน้าที่เป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิง  ช่วยเหลือในการดับเพลิง  ประจ ารถบรรทุกน้ า  

ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ า  หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4.  อัตราค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.-บาท/เดือน  

5.  สิทธิประโยชน์ 
  สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล  ลงวันที่ 11  สิงหาคม  พ.ศ.  2547  
6.  ระยะเวลาการจ้าง 
  ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  1  ปี 
7.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  - ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่า  ม.ศ.3 , ม.3  หรือเทียบเท่า 
  - มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการดับเพลิง มีความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ ายาเคมีต่างๆ 
 
8.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

รายละเอียดประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู้  ความสามารถทั่วไป   

(1)  ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
(2)  ความรู้ด้านภาษาไทย  ทดสอบความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษา อ่านจับใจความ สรุปความ การตีความ  
การเลือกใช้ภาษา กลุ่มค า การสะกดค า การแต่งประโยค  
และค าศัพท์ 
(3)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
(4)  ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

100 โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 
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2.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   

(1)  ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ หรือทักษะเฉพาะ
บุคคลในด้านต่างๆ ที่มีความจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 
(2)  ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

100 โดยวิธีการสอบข้อเขียน
และปฏิบัติ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 
 

3.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
- พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ความรู้ในการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน เช่น  
ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์  
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิก 

 
100 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 
 

รวม 300  
 
 


