ประกาศเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
***********************
ด้วยเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 19 (1) แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
1.1 ตาแหน่ง คนงานดูแลตลาด
จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000.-บาท/เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น สาหรับพนักงานเทศบาล
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพย์ติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
/ หมายเหตุ…

-2หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรอง
แพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งดังกล่าว
ให้ไปขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบล
หาดเสี้ยว ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2560 วันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5567 1122 ต่อ 33
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่หมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3 x 4 ซม. และ
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และให้ผสู้ มัครสอบลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย จานวน 3 รูป
2) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ออกให้ไม่เกิน 30 วัน
จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
7) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ฯลฯ
(ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครผู้สมัคร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ตาแหน่งละไม่เกิน 100 บาท
3.3 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร
จริ ง และจะต้ องกรอกรายละเอียดต่ า งๆ ในใบสมัค ร พร้ อมทั้งยื่น หลักฐานในการสมัค รให้ถูกต้อ ง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิ ดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
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-34. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
4.1 เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5567 1122 ต่อ 33
4.2 เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว จะทาการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
4.3 เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว จะประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 27
กรกฎาคม 2560 ณ สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
4.4 เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง )
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด
โดยต้องผ่านการประเมินความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่จ้างก่อน จึงมี
สิทธิได้รับการประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับงานที่จะจ้างและคุณสมบัติส่วนบุคคล ตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ทไี่ ด้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60 โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนที่ได้ ใน
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว หรือ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตามระยะเวลาที่
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด โดยให้ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท.จ.
สุโขทัย กาหนดและจะแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรร โดยไม่ก่อนวันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสุโขทัยให้ความเห็นชอบ
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รุ่งอรุณ คาโมง
(นางรุ่งอรุณ คาโมง)
นายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560
******************
1. พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง ช่างแผนที่ภาษี
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาและการปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ทะเบียนคุม
ผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5) ทั้งในส่วนของข้อมูลที่เป็นแผ่น แฟ้ม สมุดทะเบียน และในส่วนของข้อมูลที่บันทึก
ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด ปรับปรุง แก้ไขและเก็บรักษาเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาและการปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ทะเบียนคุม
ผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5) ทั้งในส่วนของข้อมูลที่เป็นแผ่น แฟ้ม สมุดทะเบียน และในส่วนของข้อมูลที่บันทึก
ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด ปรับปรุง แก้ไขและเก็บรักษาเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไป
ทุกสาขาที่ ก.ท., ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท/เดือน ค่าครองชีพ 1,000.-บาท/เดือน
อัตราว่าง
อัตราว่าง จานวน 1 อัตรา
สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
วิธีการเลือกสรร
1. การประเมินสมรรถนะทาการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ดังต่อไปนี้ โดย
วิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- ทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
1.1 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
1.2 พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
/ 1.3 พ.ร.บ.การ…

-21.3 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
1.4 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.5 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1.6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
1.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
1.8 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
1.9 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
1.10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2. การประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับงานที่จะจ้าง ทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกต้อง
ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกาหนดการทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย) หรือทดสอบโดยการปฏิบัติตามความเหมาะสมแต่ละตาแหน่ง
3. การประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติ แรงจูงใจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีการสัมภาษณ์ (ภาค ค) โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานดูแลตลาด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน รักษาความสะอาดตลาดเทศบาล ให้สะอาดเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน รักษาความสะอาดตลาดเทศบาล ให้สะอาดเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไป
ทุกสาขาที่ ก.ท., ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท/เดือน ค่าครองชีพ 1,000.-บาท/เดือน
/ อัตราว่าง…

-3อัตราว่าง
อัตราว่าง จานวน 1 อัตรา
สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
วิธีการเลือกสรร
1. การประเมินสมรรถนะทาการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ดังต่อไปนี้ โดย
วิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- ทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
1.1 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
1.2 พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
1.3 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
1.4 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.5 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1.6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
1.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
1.8 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
1.9 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
1.10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2. การประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับงานที่จะจ้าง ทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกต้อง
ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกาหนดการทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย) หรือทดสอบโดยการปฏิบัติตามความเหมาะสมแต่ละตาแหน่ง
3. การประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบมนุษยสัมพัน ธ์และทัศนคติ แรงจูงใจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีการสัมภาษณ์ (ภาค ค) โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560
******************
1. พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานดูแลตลาด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป รักษาความสะอาดตลาดเทศบาล ให้สะอาดเรียบร้อย
และปฏิบัติหน้าทีง่ านตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน รักษาความสะอาดตลาดเทศบาล ให้สะอาดเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- สาเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ากว่าระดับการศึกษาวิชาภาคบังคับ
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี

