ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจ"าง
***********************
ด"วยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประสงค(จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ"าง
เปนพนักงานจ"าง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข"อ 19 (1) แห/งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ(และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ"างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต/อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
1.1 ตําแหน/ง ผู"ช/วยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ค/าตอบแทน 8,340.-บาท/เดือน
1.2 ตําแหน/ง ผู"ช/วยเจ"าหน"าที่ส/งเสริมการท/องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา ค/าตอบแทน
6,050.-บาท/เดือน
พนักงานจางทั่วไป
1.3 ตําแหน/ง พนักงานดับเพลิง
จํานวน 1 อัตรา ค/าตอบแทน 5,340.-บาท/เดือน
1.4 ตําแหน/ง พนักงานขับรถยนต(
จํานวน 1 อัตรา ค/าตอบแทน 5,340.-บาท/เดือน
1.5 ตําแหน/ง คนงานประจําโรงฆ/าสัตว( จํานวน 2 อัตรา ค/าตอบแทน 5,340.-บาท/เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและ
การเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม/ต่ํากว/า 18 ปG และไม/เกิน 60 ปG
3. ไม/เปนบุคคลล"มละลาย
4. ไม/เปนผู"มีกายทุพพลภาพจนไม/สามารถปฏิบัติหน"าที่ได" ไร"ความสามารถ หรือ จิตฟJKน
เฟLอนไม/สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไว"ในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะต"องห"ามเบื้องต"น สําหรับ
พนักงานเทศบาล
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต/อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแก/สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท"าช"างในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแก/สังคม
(ง) โรคติดยาเสพย(ติดให"โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ไม/เปนผู"ดํารงตําแหน/งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ"าหน"าที่
ในพรรคการเมือง
6. ไม/เปนผู"ดํารงตําแหน/งผู"บริหารท"องถิ่น คณะผู"บริหารท"องถิ่นสมาชิกสภาท"องถิ่น
7. ไม/เปนผู"เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให"จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว"นแต/เปนโทษสําหรับความผิดที่ได"กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/ 8. ไม/เปน…

- 2 8. ไม/เปนผู"เคยถูกลงโทษให"ออก ปลดออก หรือไล/ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน/วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม/เปนข"าราชการหรือลูกจ"างของส/วนราชการ พนักงานหรือลูกจ"างของหน/วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ"างของราชการส/วนท"องถิ่น
หมายเหตุ ผู"ที่ผ/านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ"าง จะต"องไม/เปนผู"ดํารงตําแหน/งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ"าหน"าที่ในพรรคการเมือง ผู"บริหารท"องถิ่น คณะผู"บริหารท"องถิ่น สมาชิกสภา
ท"องถิ่น ข"าราชการหรือลูกจ"างส/วนราชการ พนักงานหรือลูกจ"างของหน/วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ"างของราชการส/วนท"องถิ่นและต"องนําใบรับรองแพทย( ซึ่งออกให"ไม/เกิน 1 เดือน และแสดงว/าไม/เปนโรค
ต"องห"ามตามประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะต"องห"ามสําหรับข"าราชการหรือพนักงานส/วนท"องถิ่น
มายื่นด"วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงค3จะสมัครเขารับการเลือกสรรเป4นพนักงานจางในตําแหนงดังกลาว ใหไปขอรับใบ
สมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตั้งแต
วันที่ 17 - 25 มิถุนายน 2556 วันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดไดทางโทรศัพท3หมายเลข
055 671122 ตอ 33
หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
1) รูปถ/ายหน"าตรง ไม/ใส/หมวก ไม/สวมแว/นตาดํา ขนาด 3 X 4 ซม. และถ/ายมาแล"วไม/เกิน
6 เดือน และให"ผู"สมัครสอบลงนามรับรองหลังรูปถ/ายด"วย จํานวน 3 รูป
2) สําเนาทะเบียนบ"าน จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4) ใบรับรองแพทย(ซึ่งออกให"โดยแพทย(ปริญญาที่แสดงว/าไม/เปนโรคต"องห"ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ออกให"ไม/เกิน 30 วัน จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองจากหน/วยงานหรือส/วนราชการ
7) สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต(ตามกฎหมาย (กรณีตําแหน/ง 1.4)
8) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช/น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุลฯลฯ (ถ"ามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
3.2 คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัคร จะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท
3.3 เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเป4นผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความ
ผิ ด พลาดอั น เกิ ด จากผู สมั ค รไมวาดวยเหตุ ผลใด ๆ หรื อคุ ณ วุ ฒิก ารศึ ก ษาไมตรงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตําแหนงที่สมัครอันเป4นผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให
ถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป4นโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน
/ 4. การประกาศ…

- 3 4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
4.1 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หรือ
สอบถามรายละเอียดไดทางโทรศัพท3หมายเลข 055 671122 ตอ 33
4.2 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะทําการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจ"าง ภาค
ความรู"ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข"อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน และความรู"ความสามารถ
เฉพาะตําแหน/ง (ภาค ข) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต/เวลา 09.00 น. เปนต"นไป ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว
4.3 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู"ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก) และความรู"ความสามารถเฉพาะตําแหน/ง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว
4.4 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สอบสัมภาษณ( ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต/เวลา
09.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว (เฉพาะผู"ที่สอบผ/านภาคความรู"ความสามารถทั่วไป และภาคความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน/ง )
5. หลักเกณฑ3และวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ3ที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด โดยตอง
ผานการประเมิ นความรูในหลั กวิ ชาการที่เ กี่ยวของกั บงานในหนาที่ของตํ าแหนงที่จ างกอน จึงมีสิทธิไ ดรั บการ
ประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจางและคุณสมบัติสวนบุคคล ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบทายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ3การตัดสิน
ผูที่ถือวาเป4นผูผานการเลือกสรรจะตองเป4นผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวา
รอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางจะเป4นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
เทศบาลตํ าบลหาดเสี้ยว จะประกาศรายชื่ อผูผานการเลือกสรรตามลํา ดับคะแนนที่ไ ด ใน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หรือ โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเป4นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปI นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนง
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางเป4นพนักงานจางของเทศบาล ตามระยะเวลาที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด โดยใหไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชน3ตามหลักเกณฑ3ที่ ก.ท.จ.สุโขทัย กําหนดและจะ
แตงตั้งผูผานการเลือกสรร โดยไมกอนวันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัยใหความเห็นชอบ
ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556
(นางรุงอรุณ คําโมง)
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป4นพนักงานจาง
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556
******************
1. พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา
หน"าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต"นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานสังคม
สั ง เคราะห(
ภายใต" ก ารกํ า กั บ ตรวจสอบโดยใกล" ชิ ด และปฏิ บั ติ ห น" า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด" รั บ มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจ"าหน"าที่ชั้นต"น ปฏิบัติหน"าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาลในด"านต/าง ๆ ตามที่ได"รับ
มอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห( วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษา และ
อาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษาวิเคราะห( วิจัยหลักสูตร การสร"างและพัฒนาหลักสูตร ของ
วิชาการต/าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห( วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การ วางแผน
การศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ(ทางการศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการให"หรือจัดบริการ ส/งเสริมการศึกษา
โดยใช"เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห( วิจัย ทําความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา
และส/งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมข"อมูล การวิเคราะห(ข"อมูลและสถิติทางการ
ศึกษา ติดตาม ประเมินผล ดําเนินการและแก"ไขปJญหาขัดข"องต/าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห(วิจัยและ
เสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต/าง ๆ ฝYกอบรมและ ให"
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก/เจ"าหน"าที่ระดับรองลงมา ตอบปJญหาและชี้แจงเรื่องต/าง ๆ เกี่ยวกับงาน ใน
หน"าที่ เข"าร/วมประชุมคณะกรรมการต/าง ๆ ตามที่ได"รับแต/งตั้ง เข"าร/วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน ของ
ส/วนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังทําหน"าที่จัดทําแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจ"าหน"าที่ งานการศึกษา ปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และปฏิบัติ
หน"าที่อื่นที่เกี่ยวข"อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได"ไม/ต่ํากว/านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให" บรรจุและ
แต/งตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลได" หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน/งนี้
ระยะเวลาการจ"าง
กําหนดระยะเวลาการจ"างไม/เกินคราวละ 4 ปG
อัตราค/าตอบแทน
ค/าตอบแทนเดือนละ 8,340.-บาท ค/าครองชีพ 6,660 บาท/เดือน
อัตราว/าง
อัตราว/าง จํานวน 1 อัตรา
สิทธิประโยชน(
สิทธิป ระโยชน(ต ามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวั ด สุโ ขทั ย เรื่ อง หลักเกณฑ(และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ"างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
วิธีการเลือกสรร
1. การประเมินสมรรถนะทําการสอบความรู"ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ดังต/อไปนี้ โดยวิธีการ
สอบข"อเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/าร"อยละ 60
/ - ทดสอบ…

-2- ทดสอบความรู"ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค(กรปกครองส/วนท"องถิ่น
เช/น ความรู"เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข"อบังคับอื่นที่ใช"ในการปฏิบัติหน"าที่ ได"แก/
1.1 รัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1.2 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.3 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให"แก/องค(กรปกครองส/วนท"องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.4 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท"องถิ่นหรือผู"บริหารท"องถิ่น พ.ศ. 2545 แก"ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
1.5 พ.ร.บ. ข"อมูลข/าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส/วนท"องถิ่น พ.ศ. 2542
1.7 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ/นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาขององค3กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
1.9 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว/าด"วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปJจจุบัน
1.10 พ.ร.บ. การศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.11 พ.ร.บ. ระเบียบข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก"ไข
เพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.12 ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ(ปJจจุบันในด"านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2. การประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ"าง ทดสอบความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน/ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/า
ร"อยละ 60 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดการทดสอบโดยวิธีการสอบข"อเขียน (ปรนัย) หรือทดสอบโดยการ
ปฏิบัติตามความเหมาะสมแต/ละตําแหน/ง
3. การประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส/วนบุคคล โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพท/วงทีวาจา ความคิด
ริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบมนุษยสัมพันธ(และทัศนคติ แรงจูงใจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ( (ภาค
ค) โดยผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/าร"อยละ 60
2. พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นต"นเกี่ยวกับงานควบคุมและส/งเสริมการท/องเที่ยวที่ไม/ยาก ภายใต"การกํากับตรวจสอบโดย
ใกล"ชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู/อย/างแน/ชัด หรือละเอียดถี่ถ"วน และปฏิบัติหน"าที่อื่นตามที่
ได"รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ให"บริการข/าวสาร ต"อนรับ อํานวยความสะดวก และให"บริการต/าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ การท/องเที่ยว
ของเทศบาล รวบรวมสถิติต/าง ๆ เกี่ยวกับผู"ใช"บริการ ตลอดจนข"อมูลต/าง ๆ ที่เกี่ยวข"องเพื่อประโยชน(ในการเผยแพร/
และส/งเสริมการท/องเที่ยว ช/วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการท/องเที่ยวตามเหตุการณ(และความจําเปนและ
ปฏิบัติหน"าที่อื่นที่เกี่ยวข"อง
/ คุณสมบัติ…

-3คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได" รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พหรื อเที ย บได" ไ ม/ ต่ํ า กว/ า นี้ ท างบั ญ ชี พณิ ช ยการ การตลาด การขาย
ภาษาต/างประเทศ เลขานุการ ประชาสัมพันธ( การโรงแรม การท/องเที่ยว คอมพิวเตอร( การเงิน การธนาคาร หรือ
ทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว/าใช"เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน/งนี้ได"
ระยะเวลาการจ"าง
กําหนดระยะเวลาการจ"างไม/เกินคราวละ 4 ปG
อัตราค/าตอบแทน
ค/าตอบแทนเดือนละ 6,050.-บาท/เดือน ค/าครองชีพ 2,950 บาท/เดือน
อัตราว/าง
อัตราว/าง จํานวน 1 อัตรา
สิทธิประโยชน(
สิทธิป ระโยชน(ต ามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวั ด สุโ ขทั ย เรื่ อง หลักเกณฑ(และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ"างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
วิธีการเลือกสรร
1. การประเมินสมรรถนะทําการสอบความรู"ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ดังต/อไปนี้ โดยวิธีการ
สอบข"อเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/าร"อยละ 60
- ทดสอบความรู"ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค(กรปกครองส/วนท"องถิ่น
เช/น ความรู"เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข"อบังคับอื่นที่ใช"ในการปฏิบัติหน"าที่ ได"แก/
1.1 รัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1.2 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.3 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให"แก/องค(กรปกครองส/วนท"องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.4 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท"องถิ่นหรือผู"บริหารท"องถิ่น พ.ศ. 2545 แก"ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
1.5 พ.ร.บ. ข"อมูลข/าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส/วนท"องถิ่น พ.ศ. 2542
1.7 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ/นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว/าด"วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปJจจุบัน
1.9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว/าด"วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค(กรปกครองส/วนท"องถิ่น
พ.ศ. 2548
1.10 ความรู"ในทางงานส/งเสริมการท/องเที่ยว อย/างเหมาะสมแก/การปฏิบัติงานในหน"าที่
1.11 ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ(ปJจจุบันในด"านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2. การประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ"าง ทดสอบความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน/ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/า
ร"อยละ 60 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดการทดสอบโดยวิธีการสอบข"อเขียน (ปรนัย) หรือทดสอบโดยการ
ปฏิบัติตามความเหมาะสมแต/ละตําแหน/ง
/ 3. การประเมิน…

-43. การประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส/วนบุคคล โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพท/วงทีวาจา ความคิด
ริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบมนุษยสัมพันธ(และทัศนคติ แรงจูงใจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ( (ภาค
ค) โดยผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/าร"อยละ 60
3. พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
1. ทําหนาที่เป4นพนักงานประจํารถดับเพลิงชวยเหลือในการดับเพลิง ประจํารถบรรทุกน้ํา
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ําหรืองานอื่นใดเกี่ยวของและปฏิบัติงานที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่และมีความรูในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและ
น้ํายาเคมีตาง ๆ หรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรจากหนวยบรรเทาสาธารณภัยหรือไดรับการฝOกจากหนวยดับเพลิงของทาง
ราชการมาแลว โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยที่ฝOกให
ระยะเวลาการจ"าง
กําหนดระยะเวลาการจ"างไม/เกินคราวละ 1 ปG
อัตราค/าตอบแทน
ค/าตอบแทนเดือนละ 5,340.-บาท/เดือน ค/าครองชีพ 3,660 บาท/เดือน
อัตราว/าง
อัตราว/าง จํานวน 1 อัตรา
สิทธิประโยชน(
สิทธิป ระโยชน(ต ามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวั ด สุโ ขทั ย เรื่ อง หลักเกณฑ(และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ"างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
วิธีการเลือกสรร
1. การประเมินสมรรถนะทําการสอบความรู"ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ดังต/อไปนี้ โดยวิธีการ
สอบข"อเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/าร"อยละ 60
- ทดสอบความรู"ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค(กรปกครองส/วนท"องถิ่น
เช/น ความรู"เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข"อบังคับอื่นที่ใช"ในการปฏิบัติหน"าที่ ได"แก/
1.1 รัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1.2 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.3 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให"แก/องค(กรปกครองส/วนท"องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.4 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท"องถิ่นหรือผู"บริหารท"องถิ่น พ.ศ. 2545 แก"ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
1.5 พ.ร.บ. ข"อมูลข/าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส/วนท"องถิ่น พ.ศ. 2542
1.7 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ/นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว/าด"วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปJจจุบัน
1.9 ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ(ปJจจุบันในด"านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
/ 2. การประเมิน…

-52. การประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ"าง ทดสอบความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน/ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/า
ร"อยละ 60 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดการทดสอบโดยวิธีการสอบข"อเขียน (ปรนัย) หรือทดสอบโดยการ
ปฏิบัติตามความเหมาะสมแต/ละตําแหน/ง
3. การประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส/วนบุคคล โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพท/วงทีวาจา ความคิด
ริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบมนุษยสัมพันธ(และทัศนคติ แรงจูงใจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ( (ภาค
ค) โดยผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/าร"อยละ 60
4. พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต3
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
1. ขับรถยนต3 บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต3และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ในการใช
รถยนต3 ดังกลาว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาที่และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต3ตาม
กฎหมาย
ระยะเวลาการจ"าง
กําหนดระยะเวลาการจ"างไม/เกินคราวละ 1 ปG
อัตราค/าตอบแทน
ค/าตอบแทนเดือนละ 5,340.-บาท/เดือน ค/าครองชีพ 3,660 บาท/เดือน
อัตราว/าง
อัตราว/าง จํานวน 1 อัตรา
สิทธิประโยชน(
สิทธิป ระโยชน(ต ามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวั ด สุโ ขทั ย เรื่ อง หลักเกณฑ(และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ"างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
วิธีการเลือกสรร
1. การประเมินสมรรถนะทําการสอบความรู"ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ดังต/อไปนี้ โดยวิธีการ
สอบข"อเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/าร"อยละ 60
- ทดสอบความรู"ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค(กรปกครองส/วนท"องถิ่น
เช/น ความรู"เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข"อบังคับอื่นที่ใช"ในการปฏิบัติหน"าที่ ได"แก/
1.1 รัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1.2 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.3 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให"แก/องค(กรปกครองส/วนท"องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.4 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท"องถิ่นหรือผู"บริหารท"องถิ่น พ.ศ. 2545 แก"ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
1.5 พ.ร.บ. ข"อมูลข/าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส/วนท"องถิ่น พ.ศ. 2542
1.7 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ/นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว/าด"วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปJจจุบัน
/ 1.9 ความรู"…

-61.9 ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ(ปJจจุบันในด"านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2. การประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ"าง ทดสอบความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน/ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/า
ร"อยละ 60 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดการทดสอบโดยวิธีการสอบข"อเขียน (ปรนัย) หรือทดสอบโดยการ
ปฏิบัติตามความเหมาะสมแต/ละตําแหน/ง
3. การประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส/วนบุคคล โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพท/วงทีวาจา ความคิด
ริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบมนุษยสัมพันธ(และทัศนคติ แรงจูงใจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ( (ภาค
ค) โดยผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/าร"อยละ 60
5. พนักงานจ"างทั่วไป
ตําแหนง คนงานประจําโรงฆาสัตว3
ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
1. ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เครื่องมือ - เครื่องใช และวัสดุอุปกรณ3
ที่ใชในการฆาสัตว3และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
ระยะเวลาการจ"าง
กําหนดระยะเวลาการจ"างไม/เกินคราวละ 1 ปG
อัตราค/าตอบแทน
ค/าตอบแทนเดือนละ 5,340.-บาท/เดือน ค/าครองชีพ 3,660 บาท/เดือน
อัตราว/าง
อัตราว/าง จํานวน 2 อัตรา
สิทธิประโยชน(
สิทธิป ระโยชน(ต ามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวั ด สุโ ขทั ย เรื่ อง หลักเกณฑ(และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ"างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
วิธีการเลือกสรร
1. การประเมินสมรรถนะทําการสอบความรู"ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ดังต/อไปนี้ โดยวิธีการ
สอบข"อเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/าร"อยละ 60
- ทดสอบความรู"ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค(กรปกครองส/วนท"องถิ่น
เช/น ความรู"เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข"อบังคับอื่นที่ใช"ในการปฏิบัติหน"าที่ ได"แก/
1.1 รัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1.2 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.3 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให"แก/องค(กรปกครองส/วนท"องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.4 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท"องถิ่นหรือผู"บริหารท"องถิ่น พ.ศ. 2545 แก"ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
1.5 พ.ร.บ. ข"อมูลข/าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส/วนท"องถิ่น พ.ศ. 2542
1.7 ระเบียบบริหารราชการแผ/นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว/าด"วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปJจจุบัน
1.9 ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ(ปJจจุบันในด"านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
/ 2. การประเมิน…

-72. การประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ"าง ทดสอบความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน/ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/า
ร"อยละ 60 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดการทดสอบโดยวิธีการสอบข"อเขียน (ปรนัย) หรือทดสอบโดยการ
ปฏิบัติตามความเหมาะสมแต/ละตําแหน/ง
3. การประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส/วนบุคคล โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพท/วงทีวาจา ความคิด
ริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบมนุษยสัมพันธ(และทัศนคติ แรงจูงใจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ( (ภาค
ค) โดยผู"ผ/านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม/น"อยกว/าร"อยละ 60

