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 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต.อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ)
1.1 ตําแหน.ง คนตกแต.งสวน จํานวน 1 อัตรา ค.าตอบแทน 7,640.-บาท/เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและ
การเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม.ต่ํากว.า 18 ป@ และไม.เกิน 60 ป@
3. ไม.เปนบุคคลล"มละลาย
4. ไม.เปนผู"มีกายทุพพลภาพจนไม.สามารถปฏิบัติหน"าที่ได" ไร"ความสามารถ หรือ จิตฟGHน
เฟIอนไม.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.เปนผู"เคยถูกลงโทษให"ออก ปลดออก หรือไล.ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน.วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม.เปนข"าราชการหรือลูกจ"างของส.วนราชการ พนักงานหรือลูกจ"างของหน.วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ"างของราชการส.วนท"องถิ่น
/ หมาย

-2หมายเหตุ 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
ผูประสงค6จะสมัครเขารับการเลือกสรรเป7นพนักงานจางในตําแหนงดังกลาว ใหไปขอรับใบ
สมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตั้งแต
วันที่ 5 กุมภาพันธ6 2557 ถึง 13 กุมภาพันธ6 2557 วันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดไดทาง
โทรศัพท6หมายเลข 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) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช.น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุลฯลฯ (ถ"ามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
3.2 คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัคร จะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท
3.3 เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเป7นผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมั คร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัค รใหถูกตองครบถวน 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
ตําแหนงที่สมัครอันเป7นผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให
ถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป7นโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
4.1 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ6 2557 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หรือ
สอบถามรายละเอียดไดทางโทรศัพท6หมายเลข 055 671122 ตอ 33
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4.2 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะทําการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจ"าง ภาค
ความรู"ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข"อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน และความรู"ความสามารถ
เฉพาะตําแหน.ง (ภาค ข) ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ตั้งแต.เวลา 09.00 น. เปนต"นไป
ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
4.3 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู"ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก) และความรู"ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว
4.4 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สอบสัมภาษณ' ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ตั้งแต.เวลา
09.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว (เฉพาะผู"ที่สอบผ.านภาคความรู"ความสามารถทั่วไป และภาคความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง)
5. หลักเกณฑ6และวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ6ที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด โดยตอง
ผานการประเมิ น ความรูในหลั กวิ ชาการที่เ กี่ ยวของกับงานในหนาที่ ของตํา แหนงที่ จางกอน จึ งมีสิทธิ ไ ดรั บการ
ประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจางและคุณสมบัติสวนบุคคล ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบทายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ6การตัดสิน
ผูที่ถือวาเป7นผูผานการเลือกสรรจะตองเป7นผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวา
รอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางจะเป7นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
เทศบาลตํ าบลหาดเสี้ ยว จะประกาศรายชื่อผูผานการเลื อกสรรตามลํ าดั บคะแนนที่ไ ด ใน
วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หรือ โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเป7นอันยกเลิก
หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปF นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางเป7นพนักงานจางของเทศบาล ตามระยะเวลาที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด โดยใหไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชน6ตามหลักเกณฑ6ที่ ก.ท.จ.สุโขทัย กําหนดและจะ
แตงตั้งผูผานการเลือกสรร โดยไมกอนวันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัยใหความเห็นชอบ
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

รุงอรุณ คําโมง
(นางรุงอรุณ คําโมง)
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป7นพนักงานจาง
ลงวันที่ 21 มกราคม 2557
******************
1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ)
ตําแหนง คนตกแตงสวน
หน"าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดูแลบํารุงรักษาสนามหญ"า สวนหย.อม สวนสาธารณะ สวนไม"ดอก หรืองานอื่นใดที่
เกี่ยวข"อง และปฏิบัติงานตามที่ผู"บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน"าที่ มีความรู" จัดสวนหย.อม ไม"ดอก ไม"ประดับ ไม"
ดัด หรือมีหนังสือรับรองประสบการณ'ในการปฏิบัติงานตกแตงสวน 5 ปF จากนายจาง
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'
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"ไขเพิ่มเติมจนถึงปGจจุบัน
1.3 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให"แก.องค'กรปกครองส.วนท"องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปGจจุบัน
1.4 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท"องถิ่นหรือผู"บริหารท"องถิ่น พ.ศ. 2545 แก"ไขเพิ่มเติม
ถึง (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"ไขเพิ่มเติมจนถึงปGจจุบัน
1.8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าด"วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก"ไขเพิ่มเติม
จนถึงปGจจุบัน
1.9 ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ'ปGจจุบันในด"านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
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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) 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

