
 

 

  

ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป�นพนักงานจ"าง  

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

  ด"วยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ประสงค'จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ"าง
เป�นพนักงานจ"าง  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในข"อ  19  (1)  แห.งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สุโขทัย  เรื่อง  หลักเกณฑ'และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ"างของเทศบาล   ลงวันท่ี  11   สิงหาคม  2547  จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังต.อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ�าง  ช่ือตําแหน�ง  และรายละเอียดการจ�าง 
พนักงานจ�างตามภารกิจ  (ผู�มีทักษะ) 
1.1  ตําแหน.ง  คนตกแต.งสวน  จํานวน 1 อัตรา   ค.าตอบแทน 7,640.-บาท/เดือน 

  2.   คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร      

2.1  คุณสมบัติท่ัวไป   
     1.  มีสัญชาติไทย 
 2.  มีอายุไม.ต่ํากว.า   18  ป@  และไม.เกิน  60  ป@ 
 3.  ไม.เป�นบุคคลล"มละลาย 
 4.  ไม.เป�นผู"มีกายทุพพลภาพจนไม.สามารถปฏิบัติหน"าท่ีได"  ไร"ความสามารถ  หรือ  จิตฟGHน

เฟIอนไม.สมประกอบ  หรือเป�นโรคตามท่ีกําหนดไว"ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป�นลักษณะต"องห"ามเบ้ืองต"น  สําหรับ
พนักงานเทศบาล 
    (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต.อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป�นท่ีรังเกียจแก.สังคม 
    (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค)  โรคเท"าช"างในระยะท่ีปรากฏอาการเป�นท่ีรังเกียจแก.สังคม 
    (ง)  โรคติดยาเสพย'ติดให"โทษ 
    (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   5.  ไม.เป�นผู"ดํารงตําแหน.งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ"าหน"าท่ี 
ในพรรคการเมือง 
   6.  ไม.เป�นผู"ดํารงตําแหน.งผู"บริหารท"องถ่ิน คณะผู"บริหารท"องถ่ินสมาชิกสภาท"องถ่ิน 

7.  ไม.เป�นผู"เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ให"จําคุกเพราะกระทําความผิด 
ทางอาญา  เว"นแต.เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได"กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

8.  ไม.เป�นผู"เคยถูกลงโทษให"ออก  ปลดออก  หรือไล.ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน.วยงานอ่ืนของรัฐ 

9.  ไม.เป�นข"าราชการหรือลูกจ"างของส.วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ"างของหน.วยงาน 
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ"างของราชการส.วนท"องถ่ิน 
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  หมายเหตุ  ผู"ท่ีผ.านการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ"าง  จะต"องไม.เป�นผู"ดํารงตําแหน.งทาง
การเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ"าหน"าท่ีในพรรคการเมือง  ผู"บริหารท"องถ่ิน  คณะผู"บริหารท"องถ่ิน  สมาชิกสภา
ท"องถ่ิน   ข"าราชการหรือลูกจ"างส.วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ"างของหน.วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน
หรือลูกจ"างของราชการส.วนท"องถ่ินและต"องนําใบรับรองแพทย'  ซ่ึงออกให"ไม.เกิน  1  เดือน  และแสดงว.าไม.เป�นโรค
ต"องห"ามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเป�นลักษณะต"องห"ามสําหรับข"าราชการหรือพนักงานส.วนท"องถ่ิน             มายื่นด"วย 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง 
ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  ตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดเก่ียวกับ 

การรับสมัครแต�ละตําแหน�ง  แนบท�ายประกาศนี้ 
3. การรับสมัคร 

3.1   วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
ผู�ประสงค6จะสมัครเข�ารับการเลือกสรรเป7นพนักงานจ�างในตําแหน�งดังกล�าว  ให�ไปขอรับใบ

สมัครและย่ืนใบสมัครด�วยตนเองได�ท่ี  งานการเจ�าหน�าท่ี  สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลหาดเส้ียว  ตั้งแต�               
วันท่ี  5  กุมภาพันธ6  2557  ถึง  13  กุมภาพันธ6   2557  วันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดได�ทาง
โทรศัพท6หมายเลข  055  671122  ต�อ  33   
  หลักฐานท่ีต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 
   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'ซ่ึงออกให"โดยแพทย'ปริญญาท่ีแสดงว.าไม.เป�นโรคต"องห"ามตาม 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2545 ออกให"ไม.เกิน 30 วัน จํานวน 1 ฉบับ 
5)  สําเนาวุฒิการศึกษา  จํานวน  1  ฉบับ 
6)  หนังสือรับรองจากหน.วยงานหรือส.วนราชการ 
7)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช.น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว -  ชื่อสกุลฯลฯ (ถ"ามี) 

ท้ังนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ  ให�ผู�สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต�องและลงช่ือกํากับไว�ด�วย 
3.2   ค�าธรรมเนียมการสมัคร 

ผู�สมัคร  จะต�องเสียค�าธรรมเนียมในการสมัคร  ตําแหน�งละไม�เกิน  100  บาท 
3.3   เง่ือนไขในการสมัคร 

ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว�าเป7นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต�อง
กรอกรายละเอียดต�าง  ๆ  ในใบสมัคร  พร�อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน  ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครไม�ว�าด�วยเหตุผลใด  ๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม�ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�งท่ีสมัครอันเป7นผลทําให�ผู�สมัครไม�มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล�าว  หากตรวจสอบพบเม่ือใด  ให�
ถือว�าการรับสมัครและการได�เข�ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป7นโมฆะสําหรับผู�นั้นตั้งแต�ต�น 

4.  การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ   และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีใน 
การประเมินสมรรถนะ 
   4.1  เทศบาลตําบลหาดเส้ียว  จะประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน         
วันท่ี   20  กุมภาพันธ6  2557  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเส้ียว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  หรือ
สอบถามรายละเอียดได�ทางโทรศัพท6หมายเลข  055  671122  ต�อ  33  

/  4.2  เทศบาล� 
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   4.2  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   จะทําการสรรหาและการเลือกสรรเป�นพนักงานจ"าง  ภาค
ความรู"ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก)  โดยวิธีการสอบข"อเขียน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  และความรู"ความสามารถ
เฉพาะตําแหน.ง  (ภาค  ข)   ในวันท่ี  7  มีนาคม  2557  ต้ังแต.เวลา   09.00  น.  เป�นต"นไป             ณ  สํานักงาน
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

4.3  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  จะประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู"ความสามารถท่ัวไป  
(ภาค  ก)  และความรู"ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง   ในวันท่ี  13  มีนาคม  2557  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว 

4.4  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  สอบสัมภาษณ'  ในวันท่ี  19 มีนาคม  2557  ต้ังแต.เวลา   
09.00  น.  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  (เฉพาะผู"ท่ีสอบผ.านภาคความรู"ความสามารถท่ัวไป  และภาคความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง) 

5. หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร 
ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ6ท่ีเทศบาลตําบลหาดเส้ียวกําหนด  โดยต�อง

ผ�านการประเมินความรู�ในหลักวิชาการท่ีเก่ียวข�องกับงานในหน�าท่ีของตําแหน�งท่ีจ�างก�อน  จึงมีสิทธิได�รับการ
ประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานท่ีจะจ�างและคุณสมบัติส�วนบุคคล  ตามรายละเอียดเก่ียวกับการ
รับสมัครแนบท�ายประกาศนี้ 

6.  หลักเกณฑ6การตัดสิน 
ผู�ท่ีถือว�าเป7นผู�ผ�านการเลือกสรรจะต�องเป7นผู�ท่ีได�รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม�ต่ํากว�า 

ร�อยละ  60  โดยการดําเนนิการจัดจ�างจะเป7นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได� 
7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร 

เทศบาลตําบลหาดเส้ียว  จะประกาศรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนท่ีได�  ใน               
วันท่ี  25  มีนาคม  2557  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเส้ียว  หรือ  โดยบัญชีรายช่ือดังกล�าวให�เป7นอันยกเลิก
หรือส้ินสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  1  ปF  นับวันข้ึนบัญชี   หรือนับแต�วันประกาศรับสมัครในตําแหน�งท่ีมี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม�แล�วแต�กรณี 

8. การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 
ผู�ผ�านการเลือกสรรจะต�องทําสัญญาจ�างเป7นพนักงานจ�างของเทศบาล  ตามระยะเวลาท่ีเทศบาล

ตําบลหาดเส้ียวกําหนด  โดยให�ได�รับค�าตอบแทนและสิทธิประโยชน6ตามหลักเกณฑ6ท่ี  ก.ท.จ.สุโขทัย  กําหนดและจะ
แต�งตั้งผู�ผ�านการเลือกสรร  โดยไม�ก�อนวันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัยให�ความเห็นชอบ 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  มกราคม  พ.ศ.  2557 

   

 

                           รุ�งอรุณ คําโมง 
          (นางรุ�งอรุณ  คําโมง) 
                 นายกเทศมนตรีตําบลหาดเส้ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

แนบท�ายประกาศเทศบาลตําบลหาดเส้ียว  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป7นพนักงานจ�าง 

ลงวันท่ี  21  มกราคม  2557 
****************** 

      
1.  พนักงานจ�างตามภารกิจ  (ผู�มีทักษะ) 

ตําแหน�ง  คนตกแต�งสวน 
หน"าท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานดูแลบํารุงรักษาสนามหญ"า  สวนหย.อม  สวนสาธารณะ  สวนไม"ดอก  หรืองานอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข"อง  และปฏิบัติงานตามท่ีผู"บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน"าท่ี  มีความรู"  จัดสวนหย.อม  ไม"ดอก  ไม"ประดับ  ไม"
ดัด  หรือมีหนังสือรับรองประสบการณ'ในการปฏิบัติงานตกแต�งสวน  5  ปF   จากนายจ�าง   
ระยะเวลาการจ"าง 
  กําหนดระยะเวลาการจ"างไม.เกินคราวละ  4  ป@ 
อัตราค.าตอบแทน 

ค.าตอบแทนเดือนละ  7,640.-บาท  ค.าครองชีพ  1,360  บาท/เดือน 
อัตราว.าง 
  อัตราว.าง  จํานวน  1  อัตรา 
สิทธิประโยชน' 
  สิทธิประโยชน'ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  เรื่อง  หลักเกณฑ'และ
เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ"างของเทศบาล  ลงวันท่ี 11  สิงหาคม  พ.ศ.  2547   
วิธีการเลือกสรร 

1.  การประเมินสมรรถนะทําการสอบความรู"ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก)  ดังต.อไปนี้  โดยวิธีการ 
สอบข"อเขียน  (ปรนัย)  (100  คะแนน)   ซ่ึงผู"ผ.านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม.น"อยกว.าร"อยละ  60 

-  ทดสอบความรู"ความสามารถท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค'กรปกครองส.วนท"องถ่ิน  
เช.น  ความรู"เก่ียวกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข"อบังคับอ่ืนท่ีใช"ในการปฏิบัติหน"าท่ี  ได"แก. 

1.1  รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 
1.2  พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ.  2496  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมจนถึงปGจจุบัน 
1.3  พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให"แก.องค'กรปกครองส.วนท"องถ่ิน   

พ.ศ.  2542  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมจนถึงปGจจุบัน 
1.4  พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท"องถ่ินหรือผู"บริหารท"องถ่ิน  พ.ศ.  2545  แก"ไขเพ่ิมเติม

ถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2554   
1.5  พ.ร.บ.  ข"อมูลข.าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540   
1.6  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส.วนท"องถ่ิน  พ.ศ.  2542 
1.7  ระเบียบบริหารราชการแผ.นดิน  พ.ศ.  2534  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมจนถึงปGจจุบัน 
1.8  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าด"วยงานสรรบรรณ  พ.ศ. 2526  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม

จนถึงปGจจุบัน 
1.9  ความรู"ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ'ปGจจุบันในด"านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
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  2.  การประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานท่ีจะจ"าง  ทดสอบความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง  (ภาค  ข)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  ซ่ึงผู"ผ.านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม.น"อยกว.า
ร"อยละ  60  โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะกําหนดการทดสอบโดยวิธีการสอบข"อเขียน  (ปรนัย)  หรือทดสอบโดย
การปฏิบัติตามความเหมาะสมแต.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 
 


