
 

 

  

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 
1.1  ตําแหน.ง  ผู"ช.วยช.างไฟฟ<า  จํานวน 1 อัตรา   ค.าตอบแทน 9,400.-บาท/เดือน 
1.2  ตําแหน.ง  ผู"ช.วยครูผู"ดูแลเด็ก (ผู"มีทักษะ)  จํานวน 2 อัตรา  ค.าตอบแทน 
                    9,400.-บาท/เดือน 
พนักงานจ�างท่ัวไป 
1.3  ตําแหน.ง  ผู"ดูแลเด็ก          จํานวน  2  อัตรา ค.าตอบแทน 9,000.-บาท/เดือน 

  2.   คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร      

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

เฟLอนไม.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 
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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 
  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�ประสงค3จะสมัครเข�ารับการเลือกสรรเป4นพนักงานจ�างในตําแหน�งดังกล�าว  ให�ไปขอรับใบ

สมัครและย่ืนใบสมัครด�วยตนเองได�ท่ี  งานการเจ�าหน�าท่ี  สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลหาดเส้ียว  ตั้งแต�               
วันท่ี  2  มีนาคม  -  11  มีนาคม   2558  วันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดได�ทางโทรศัพท3
หมายเลข  0 5567 1122  ต�อ  28   
  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�าเป4นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต�อง
กรอกรายละเอียดต�าง  ๆ  ในใบสมัคร  พร�อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน  ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครไม�ว�าด�วยเหตุผลใด  ๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม�ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�งท่ีสมัครอันเป4นผลทําให�ผู�สมัครไม�มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล�าว  หากตรวจสอบพบเม่ือใด  ให�
ถือว�าการรับสมัครและการได�เข�ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป4นโมฆะสําหรับผู�นั้นตั้งแต�ต�น 

/  4.  การประกาศ�   
 
 



 
-  3  - 

 
4.  การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ   และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีใน 

การประเมินสมรรถนะ 
   4.1  เทศบาลตําบลหาดเส้ียว  จะประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน         
วันท่ี  13  มีนาคม  2558  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเส้ียว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  หรือ
สอบถามรายละเอียดได�ทางโทรศัพท3หมายเลข  0 5567 1122 ต�อ 28  
   4.2  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   จะทําการสรรหาและการเลือกสรรเป�นพนักงานจ"าง  ภาค
ความรู"ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก)   โดยวิธีการสอบข"อเขียน   คะแนนเต็ม  100  คะแนน   และความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง  (ภาค  ข)    ในวันท่ี  3  เมษายน  2558    ต้ังแต.เวลา   09.00  น.   เป�นต"นไป                                    
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

4.3  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  จะประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู"ความสามารถท่ัวไป  
(ภาค  ก)  และความรู"ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง   ในวันท่ี  10  เมษายน 2558  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว 

4.4  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  สอบสัมภาษณ'  ในวันท่ี  21  เมษายน  2558  ต้ังแต.เวลา   
09.00  น.  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  (เฉพาะผู"ท่ีสอบผ.านภาคความรู"ความสามารถท่ัวไป  และภาคความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง ) 

5. หลักเกณฑ3และวิธีการเลือกสรร 
ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ3ท่ีเทศบาลตําบลหาดเส้ียวกําหนด  โดยต�อง

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

6.  หลักเกณฑ3การตัดสิน 
ผู�ท่ีถือว�าเป4นผู�ผ�านการเลือกสรรจะต�องเป4นผู�ท่ีได�รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม�ต่ํากว�า 

ร�อยละ  60  โดยการดําเนนิการจัดจ�างจะเป4นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได� 
7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร 

เทศบาลตําบลหาดเส้ียว  จะประกาศรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนท่ีได�  ใน               
วันท่ี  24  เมษายน  2558  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเส้ียว  หรือ  โดยบัญชีรายช่ือดังกล�าวให�เป4นอัน
ยกเลิกหรือส้ินสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  1  ปG  นับวันข้ึนบัญชี   หรือนับแต�วันประกาศรับสมัครในตําแหน�ง
ท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม�แล�วแต�กรณี 

8. การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 
ผู�ผ�านการเลือกสรรจะต�องทําสัญญาจ�างเป4นพนักงานจ�างของเทศบาล  ตามระยะเวลาท่ีเทศบาล

ตําบลหาดเส้ียวกําหนด  โดยให�ได�รับค�าตอบแทนและสิทธิประโยชน3ตามหลักเกณฑ3ท่ี  ก.ท.จ.สุโขทัย  กําหนดและจะ
แต�งตั้งผู�ผ�านการเลือกสรร  โดยไม�ก�อนวันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัยให�ความเห็นชอบ 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  กุมภาพันธ3   พ.ศ.  2558 
   
 
                             รุ�งอรุณ  คําโมง 
            (นางรุ�งอรุณ  คําโมง) 
                   นายกเทศมนตรีตําบลหาดเส้ียว 
 
 
 



 
รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

แนบท�ายประกาศเทศบาลตําบลหาดเส้ียว  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป4นพนักงานจ�าง 

ลงวันท่ี  16  กุมภาพันธ3  2558 
****************** 

      
1.  พนักงานจ�างตามภารกิจ 

ตําแหน�ง  ผู�ช�วยช�างไฟฟLา 

หน"าท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานข้ันต"นเก่ียวกับงานช.างไฟฟ<าท่ีไม.ยาก ภายใต"การกํากับตรวจสอบโดยใกล"ชิดหรือตามคําสั่ง 

หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู.อย.างชัดเจนหรือละเอียดถ่ีถ"วน และปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนตามท่ีได"รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ช.วยในการติดต้ัง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ.อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช"ท่ี
เก่ียวกับไฟฟ<า เบิกจ.าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช" และวัสดุอุปกรณ'ท่ีใช"ในการปฏิบัติงานรวบรวมข"อมูลเก่ียวกับงาน
ในหน.วยงาน และปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
ได"รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได"ไม.ตํ่ากว.านี้ทางช.างไฟฟ<า ช.างอิเล็กโทรนิกส'      หรือทางอ่ืน

ท่ี ก.ท.กําหนดว.าใช"เป�นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.งนี้ได"ระยะเวลาการจ"าง 

ระยะเวลาการจ"าง 
  กําหนดระยะเวลาการจ"างไม.เกินคราวละ  4  ปF 
อัตราค.าตอบแทน 

ค.าตอบแทนเดือนละ  9,400.-บาท/เดือน   ค.าครองชีพ  1,500.- 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  พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ.  2496  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมจนถึงปJจจุบัน 
1.2  พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให"แก.องค'กรปกครองส.วนท"องถ่ิน   

พ.ศ.  2542  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมจนถึงปJจจุบัน 
1.3  พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท"องถ่ินหรือผู"บริหารท"องถ่ิน  พ.ศ.  2545  แก"ไขเพ่ิมเติม

ถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2554   
1.4  พ.ร.บ.  ข"อมูลข.าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540   
1.5  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส.วนท"องถ่ิน  พ.ศ.  2542 
1.6  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ.นดิน  พ.ศ.  2534  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมจนถึงปJจจุบัน 

/ 1.7  ระเบียบ� 
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1.7  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาขององค3กร

ปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2546 
1.8  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าด"วยงานสรรบรรณ  พ.ศ. 2526  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม

จนถึงปJจจุบัน 
1.9  ความรู"ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ'ปJจจุบันในด"านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 

  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 

2.  พนักงานจ�างตามภารกิจ  (ผู�มีทักษะ) 
ตําแหน�ง  ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน"าท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณ'เรียนรู"  การส.งเสริมการเรียนรู"  พัฒนาผู"เรียน  ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของศูนย'พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจะต"องผ.านการเตรียมความพร"อมและพัฒนาอย.างเข"มก.อนแต.งต้ังให"ดํารงตําแหน.ง
ครูเช.นเดียวกับผู"ดํารงตําแหน.งครูผู"ช.วย  และปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนตามท่ีได"รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณ'เรียนรู"  และส.งเสริมการเรียนรู"ของผู"เรียนด"วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  โดยเน"นผู"เรียนเป�นสําคัญ 
  2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู"เรียนให"มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค'  และคุณลักษณะ
ตามวัย 
  3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย'พัฒนาเด็กเล็ก 
  4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช.วยเหลือผู"เรียน 
  5. ปฏิบัติงานความร.วมมือกับเครือข.ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได"รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  จะต"องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน.งโดยได"รับวุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท.า  และมีความรู"
ความสามารถในการปฏิบัติหน"าท่ี  และมีประสบการณ'ทางด"านปฐมวัยเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก.อนวัยประถมศึกษา 
ผู"นั้นจะต"องเป�นผู"มีความรู"  ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม.ตํ่ากว.า  5  ปF  และทักษะของบุคคลดังกล.าว
จะต"องสามารถพิสูจน'ให"เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ  โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ"างหรือหน.วยงานซ่ึง
ระบุถึงลักษณะงานท่ีได"ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด"วยการทดลองปฏิบัติ 
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ระยะเวลาการจ"าง 
  กําหนดระยะเวลาการจ"างไม.เกินคราวละ  4  ปF 
อัตราค.าตอบแทน 

ค.าตอบแทนเดือนละ  9,400.-บาท/เดือน  ค.าครองชีพ  1,500  บาท/เดือน 
 
อัตราว.าง 
  อัตราว.าง  จํานวน  2  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  พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ.  2496  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมจนถึงปJจจุบัน 
1.2  พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให"แก.องค'กรปกครองส.วนท"องถ่ิน   

พ.ศ.  2542  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมจนถึงปJจจุบัน 
1.3  พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท"องถ่ินหรือผู"บริหารท"องถ่ิน  พ.ศ.  2545  แก"ไขเพ่ิมเติม

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

จนถึงปJจจุบัน 
1.8  พ.ร.บ. การศึกษาแห.งชาติ พ.ศ.2542  และแก"ไขเพ่ิมเติมจนถึงปJจจุบัน 
1.9  พ.ร.บ. ระเบียบข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และท่ีแก"ไข

เพ่ิมเติมจนถึงปJจจุบัน 
1.10 ความรู"ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ'ปJจจุบันในด"านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 

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 
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3.  พนักงานจ�างท่ัวไป 
ตําแหน�ง  ผู�ดูแลเด็ก 

หน�าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง 
ปฏิบัติหน"าท่ีเลี้ยงดูเด็กเล็ก  หรือเด็กก.อนวัยอนุบาล/ปฐมวัย  เพ่ือเตรียมความพร"อมทางด"านร.างกาย  

อารมณ'  และสังคม  ให"กับเด็กเล็กเพ่ือเตรียมความพร"อมท่ีจะเข"ารับการศึกษาระดับอนุบาล/ปฐมวัยต.อไป  ปฏิบัติงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข"อง  และปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนท่ีผู"บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ช�วยเหลือเล้ียงดูเด็ก  จัดกิจกรรมส�งเสริมให�เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย  มีความเสียสละ

ความรับผิดชอบต�อหน�าท่ี  ท่ีได�รับมอบหมาย  ปฏิบัติงานด�วยความรัก  ความอ�อนโยน  มีความอดทนต�องานหรือ
ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย  เป4นผู�ดูแลเด็ก  เล้ียงดูเด็กปฏิบัติหน�าท่ีในศูนย3พัฒนาเด็กเล็กก�อนเกณฑ3  ให�ความรู�
แก�เด็กโดยการสอนให�เด็กรู�จักช�วยเหลือตนเองได�  ดูแลความเรียบร�อย  และความปลอดภัยของเด็กในขณะท่ีอยู�ใน
ความรับผิดชอบของผู�ดูแลเด็ก 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบเท.าได"ไม.ต่ํากว.านี้ข้ึนไปทุกสาขาท่ี  
ก.ท.,ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง 

ระยะเวลาการจ"าง 
  กําหนดระยะเวลาการจ"างไม.เกินคราวละ  1  ปF 
อัตราค.าตอบแทน 

ค.าตอบแทนเดือนละ  9,000.-บาท/เดือน  
อัตราว.าง 
  อัตราว.าง  จํานวน  2  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  พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ.  2496  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมจนถึงปJจจุบัน 
1.2  พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให"แก.องค'กรปกครองส.วนท"องถ่ิน   

พ.ศ.  2542  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมจนถึงปJจจุบัน 
1.3  พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท"องถ่ินหรือผู"บริหารท"องถ่ิน  พ.ศ.  2545  แก"ไขเพ่ิมเติม

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

จนถึงปJจจุบัน 
1.8  พ.ร.บ. การศึกษาแห.งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติมจนถึงปJจจุบัน 
1.9  พ.ร.บ. ระเบียบข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  และท่ีแก"ไข

เพ่ิมเติมจนถึงปJจจุบัน 
1.10 ความรู"ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ'ปJจจุบันในด"านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
 

  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


