
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวิชิต 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ 

-----------------------------------------------------------------------------  

 
 

         ด้วยเทศบาลต าบลวิชิตมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น 
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง                     
ลงวันที่  ๗ กรกฎาคม พ .ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ           
การเลือกสรร จ านวน  2๕ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
 ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  ส านักปลัดเทศบาล 
  ฝ่ายปกครอง 
              งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑.๑.๑ ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)  
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑       อัตรา 
      ค่าตอบแทน      ๙,๔๐๐.- บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๒,๐๐๐.-บาท 

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๑.๒ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑       อัตรา 
      ค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวช.   ๙,๔๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๒,๐๐๐.-บาท  

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๑.๓ ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง (ทักษะ)  
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑       อัตรา 
      ค่าตอบแทน      ๙,๔๐๐.- บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๒,๐๐๐.-บาท 

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๑.๑.4 ต าแหน่ง... 
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๑.๑.4 ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑       อัตรา 
      ค่าตอบแทน  คุณวุฒิ ปวส .  11,5๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๑,๗๘๕ .-บาท

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

 งานรักษาความสงบ 

๑.๑.5 ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             2       อัตรา 
 ค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวช.  ๙,๔๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๒,๐๐๐.-บาท 

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๑.๑.๖ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑     อัตรา 
 ค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวส.  11,5๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๑,๗๘๕.-บาท 

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 กองคลัง 

 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

๑.๑.๗ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑       อัตรา 
 ค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวส.  11,5๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๑,๗๘๕.-บาท 

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
 
 
 
 

 กองช่าง… 
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 กองช่าง 
 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 งานสถาปัตยกรรม 

๑.๑.๘ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑      อัตรา 
      ค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวส.  11,5๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๑,๗๘๕.-บาท 
 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  

            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๑.๙ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑      อัตรา 
      ค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวส.   ๑๑,๕๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๑,๗๘๕.-บาท 

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ฝ่ายการโยธา 
 งานสถานที่และไฟฟ้า 

๑.๑.๑๐ ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑     อัตรา 
      ค่าตอบแทน    ๙,๔๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๒,๐๐๐.-บาท 

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 งานรักษาความสะอาด 

๑.๑.๑๑ ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑     อัตรา 
      ค่าตอบแทน    ๑๕,๐๐๐.-บาท  

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

กองการศึกษา… 
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 กองการศึกษา 
 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
 งานการเจ้าหน้าที่ 

๑.๑.1๒ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑       อัตรา 
 ค่าตอบแทน  คุณวุฒิ ปวส.  ๑๑,๕๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๑,๗๘๕.-บาท 

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
 งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา 

๑.๑.1๓ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑       อัตรา 
 ค่าตอบแทน  คุณวุฒิ ปวส.  ๑๑,๕๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๑,๗๘๕.-บาท 

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 งานธุรการ 

๑.๑.1๔ ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑       อัตรา 
 ค่าตอบแทน   ๙,๔๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๒,๐๐๐.-บาท 

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 

 ๒.๒ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 ฝ่ายปกครอง 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.2.1 ต าแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร 
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑     อัตรา 
      ค่าตอบแทน    ๙,๐๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๑,๐๐๐.-บาท 

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

  
 

กองช่าง... 
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 กองช่าง 
 ฝ่ายการโยธา 
 งานสถานที่และไฟฟ้า 

๒.๒.2 ต าแหน่งคนงานทั่วไป  
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๑    อัตรา 
      ค่าตอบแทน    ๙,๐๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๑,๐๐๐.-บาท 

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 งานรักษาความสะอาด 

๒.๒.๓ ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ  
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๓    อัตรา 
      ค่าตอบแทน    ๙,๐๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๑,๐๐๐.-บาท 

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
๒.๒.๔ ต าแหน่งพนักงานประจ ารถพยาบาล  

 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
อัตราว่าง             ๓    อัตรา 

      ค่าตอบแทน    ๙,๐๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๑,๐๐๐.-บาท 
 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม     

  กองการศึกษา 
  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
              งานการศึกษาปฐมวัย 

๒.๒.๔ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง มีผลบงัคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

อัตราว่าง             ๒       อัตรา 
      ค่าตอบแทน      ๙,๐๐๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๑,๐๐๐.-บาท 

 สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  
            เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 

๒. คุณสมบัติ… 
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 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา      
และการเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี  
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน                 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้  
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง    
๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา เว้น

แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
๙) ไม่เป็นข้าราช การ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น               

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญา  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน           
๑ เดือน และแสดงว่า ไม่ เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม ส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ              

การรับสมัครแต่ละต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

       ๓. การรับสมัคร 
                   ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

       ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที ่
ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลวิชิต ตั้งแต่วัน พุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง
วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ  

 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๓ x ๔ ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน  

๒ รูป     
       ๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรั บรองส าเนาถูกต้อง       

อย่างละ ๒ ฉบับ 
          ๓) ใบรับรองแพทย์... 
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      ๓) ใบรับรองแพทย์แสดงความไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
                 ๔) ส าเนาหลักฐานการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรอื่นอย่างใด            

อย่างหนึ่ง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๒ ฉบบั 
              ๕) หนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ ในกรณีเป็นต าแหน่ง       

ที่ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน 
  ๖) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
               ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร     
                           ต าแหน่งละ  ๕๐.- บาท 
 

                ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 
                 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดช อบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมั ครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเม่ือใด 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา และการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
                เทศบาลต าบลวิชิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการป ระเมินสมรรถนะ ในวัน ศุกร์ ที ่                        
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และด าเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
               ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ 

๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
               ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่า               
ร้อยละ ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 

     ๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
               เทศบาลต าบลวิชิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านกา รเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันจันทร์ที่  
๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรร ครบก าหนด ๖ เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
    ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลต าบลวิชิตก าหนด                

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (นายกรีฑา  โชติวิชญ์พิพัฒน์) 
         นายกเทศมนตรีต าบลวิชิต 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลวิชิต 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

๑.พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายปกครอง 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๑  ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)  

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
            -  ปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบา หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   -   มีความรู้  ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า  ๕ ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก

หน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท ๒ ตามกฎหมาย 

๑.๒  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

           -  ปฏิบัติงานในฐาน ะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ า เป็นต้องใช้ผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการปูองกั นและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การก า กับ แนะน า  ตรวจสอบ และ  
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง
ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟูา ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟูา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
๑.๓  ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง (ทักษะ)  

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
           -  ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจ ารถบรรทุกน้ า ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน้ า หรืองานอื่นใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  -  มีความรู้  ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า  ๕ ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก

หน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ 
๑.4  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
       ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -   ปฏิบัติงานในฐา นะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ า เป็นต้องใช้ผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ทีช่ัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ า กว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่  ก.จ., 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่  ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1๒ ชั่วโมง 

งานรักษาความสงบ… 



 
- ๙ - 

 

งานรักษาความสงบ 
๑.5  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ  

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุกสาขาวิชาที่ ก .จ., 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง   
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑.๖  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
         -  ปฏิบัติงานในฐาน ะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ า เป็นต้องใช้ผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้               
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 -   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง

บัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน 
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์  การท่องเที่ยว           
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิ ชาหรือทางอ่ืนที่ ก .จ.,ก.ท. และ ก .อบต . ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้   
 

กองคลัง 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๑.๗ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
      ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
          -  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ า เป็นต้องใช้ผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
      คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 -   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ า กว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์  การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟูา  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
 

กองช่าง… 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

- ๑๐ - 
กองช่าง 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
งานสถาปัตยกรรม 
๑.๘ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 
      ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ า เป็นต้องใช้ผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านช่าง โยธา  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การก า กับ แนะน า  
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง              

เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรมโยธา ส ารวจ 
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชา หรือทางอ่ืนที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
๑.๙ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
      ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ า เป็นต้องใช้ผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การก า กับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง

เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน แบบวิศวกรรมเครื่องกล 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม  หรือในสาขาวิชาหรือ ทาง            
อ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ฝ่ายการโยธา  
งานสถานที่และไฟฟ้า 
๑.๑๐ ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)  

 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
            -  ปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบา หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   -   มีความรู้  ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า  ๕ ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก

หน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท ๒ ตามกฎหมาย 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
งานรักษาความสะอาด 
๑.๑๑  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล  

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -   ปฏิบัติงานงานฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในงาน  ท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการสุขาภิบาล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

คุณสมบัต.ิ.. 
 



- ๑๑ - 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  -  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์

อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

กองการศึกษา 
ฝ่ายบริหารการศึกษา 
งานการเจ้าหน้าที่ 
๑.๑๒  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
   ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -   ปฏิบัติงานในฐา นะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ า เป็นต้องใช้ผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ทีช่ัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ า กว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่  ก.จ., 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่  ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1๒ ชั่วโมง 
 

ฝ่ายสง่เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา 
๑.๑๓  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
   ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -   ปฏิบัติงานในฐา นะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ า เป็นต้องใช้ผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ทีช่ัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ า กว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่  ก.จ., 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่  ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1๒ ชั่วโมง 
งานธุรการ 
๑.๑๔  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)  
   ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้างเล็กๆ น้อยๆ ใน                    
การใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 -  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก

หน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายไม่ต่ ากว่า ๕ ปี 
๒. พนักงาน... 
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๒. พนักงานจ้างท่ัวไป 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 ฝ่ายปกครอง 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๒.๑ ต าแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร 
         ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

    -  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
         คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   -  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 กองช่าง 
 ฝ่ายการโยธา 
 งานสถานที่และไฟฟ้า 
   ๒.๒ ต าแหน่งคนงานทั่วไป 
         ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

    -  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
         คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   -  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่   

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 งานรักษาความสะอาด                                                                    

๒.๓ ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

   -  ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอย
ไปท าลายยังที่ท าลาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

         คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  -  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
๒.๔ ต าแหน่งพนักงานประจ ารถพยาบาล 

 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   -  ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

         คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  -  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 กองการศึกษา 
 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
 งานการศึกษาปฐมวัย 
   ๒.๕ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
       ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

    -  สนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก และปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

        คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   -  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

............................................ 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๑) ความรู้และความสามารถ (โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย)  ๑๐๐  คะแนน 

     - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
     -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.๒๕๔๖ 
     -  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 -  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     -  พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
      - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  -  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒    
     -  พ.ร.บ.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 -  พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     -  ทดสอบความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒) คุณสมบัติส่วนบุคคล (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)  ๑๐๐  คะแนน  
 -  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    -  บุคลิกทั่วไป 
    -  การตัดสินใจ 
    -  ท่วงทีวาจา 
 - ความรู้ทั่วไป 

๑.๒ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๑) ความรู้และความสามารถ (โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย)  ๑๐๐  คะแนน 

     - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
     -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.๒๕๔๖ 

     -  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 -  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
     -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 -  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒   
 -  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
     -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
     -  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์งานธุรการและงานสารบรรณ 

 

 
 

๑.๓  ต าแหน่ง… 
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๑.๓  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 
  ประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑) ความรู้และความสามารถ (โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย)  ๑๐๐  คะแนน 

     - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
     -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
     -  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 -  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  - พ.ร.บ.ระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒    
     -  พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙   
     -  พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ.๒๕๓๕  
     -  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 -  พ.ร.บ.มาตรชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม       
     -  ทดสอบความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒) คุณสมบัติส่วนบุคคล (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)  ๑๐๐  คะแนน  
 -  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    -  บุคลิกทั่วไป 
    -  การตัดสินใจ 
    -  ท่วงทีวาจา 
 - ความรู้ทั่วไป 

๑.๔  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
  ประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑) ความรู้และความสามารถ (โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย)  ๑๐๐  คะแนน 

     - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
     -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.๒๕๔๖ 
     -  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 -  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 -  พ.ร.บ.ระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒    
     -  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  
     -  ทดสอบความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒) คุณสมบัติส่วนบุคคล (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)  ๑๐๐  คะแนน  
 -  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    -  บุคลิกทั่วไป 
    -  การตัดสินใจ 
    -  ท่วงทีวาจา 
 - ความรู้ทั่วไป 
 

๑.๕ ต าแหน่ง... 
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๑.๕ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 ประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๑) ความรู้และความสามารถ (โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย)  ๑๐๐  คะแนน 

     - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
     -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
     -  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  - พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒    
     -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ             

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                

พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
     -  ทดสอบความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒) คุณสมบัติส่วนบุคคล (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)  ๑๐๐  คะแนน  
 -  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    -  บุคลิกทั่วไป 
    -  การตัดสินใจ 
    -  ท่วงทีวาจา 
 - ความรู้ทั่วไป 

 

๑.๖ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๑) ความรู้และความสามารถ (โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย)  ๑๐๐  คะแนน 

     - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
     -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.๒๕๔๖ 
     -  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 -  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
  พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
 -  พ.ร.บ.ระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒    
     -  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 -  พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
     - ทดสอบความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒) คุณสมบัติส่วนบุคคล (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)   ๑๐๐  คะแนน  
 -  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    -  บุคลิกทั่วไป 
    -  การตัดสินใจ 
    -  ท่วงทีวาจา 
 - ความรู้ทั่วไป 

๑.๗ ต าแหน่ง... 
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๑.๗ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
 ประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๑) ความรู้และความสามารถ (โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย)  ๑๐๐  คะแนน 

     - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
     -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
     -  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 -  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
 พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
 -  พ.ร.บ.ระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒    
     -  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 -  พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
     - ทดสอบความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒) คุณสมบัติส่วนบุคคล (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)   ๑๐๐  คะแนน  
 -  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    -  บุคลิกทั่วไป 
    -  การตัดสินใจ 
    -  ท่วงทีวาจา 
 - ความรู้ทั่วไป 
 

๑.๘ ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 
  ประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้                                                                                                      
๑) ความรู้และความสามารถ (โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย)  ๑๐๐  คะแนน 

     - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
     -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
     -  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

     -  พ .ร .บ .ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   -  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 -  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 - พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕  
     -  ทดสอบความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒) คุณสมบัติส่วนบุคคล (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)  ๑๐๐  คะแนน  
 -  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    -  บุคลิกทั่วไป 
    -  การตัดสินใจ 
    -  ท่วงทีวาจา 
 - ความรู้ทั่วไป 
 

๑.๙ ต าแหน่ง... 
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  ๑.๙  ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 
 ประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์   ๑๐๐ คะแนน 
  ๑.๑๐ ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 
  ประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์   ๑๐๐ คะแนน 
  1.๑๑ ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 
  ประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์   ๑๐๐ คะแนน 
 
 

๒. พนักงานจ้างท่ัวไป 

 ๒.๑ ต าแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร 
                 ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 

 ๒.๒ ต าแหน่งคนงานทั่วไป 
                ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 

 ๒.๓ ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
                ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 

 ๒.๔ ต าแหน่งพนักงานประจ ารถพยาบาล 
                ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 

 ๒.๕ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
                ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 
 
 

....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 


