
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

  ด้วย เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ มีความประสงค์จะรับ

สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.

๒๕๕๒-๒๕๕๕) โดยอาศัยอ านาจตามความข้อ ๑๙ แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร

บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๗  ต าแหน่ง  รวม  ๘  อัตรา  ดังนี้ 

  ๑.๑  ผูช่้วยนักพัฒนาชุมชน     จ านวน  ๑  อัตรา 

  ๑.๒  ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย    จ านวน  ๑  อัตรา 

  ๑.๓  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน     จ านวน  ๑  อัตรา 

  ๑.๔  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้    จ านวน  ๑  อัตรา 

  ๑.๕  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า      จ านวน  ๑  อัตรา 

  ๑.๖  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จ านวน  ๒  อัตรา 

  ๑.๗ พนักงานขับรถยนต์     จ านวน  ๑  อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ

เทศบาลต าบลสุเทพ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   ๑) มีสัญชาติไทย 

   ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี   

   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ

หรอืจติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ

ต้องห้ามเบือ้งตน้ส าหรับพนักงานสว่นต าบล  

   ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอื

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 

๒/ ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง... 



 ๒ 

   ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา

ท้องถิ่น 

   ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เพราะ

กระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

   ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ  

รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

   ๙)  ผูท้ี่เป็นข้าราชการ หรอืลูกจา้งของสว่นราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ

หนว่ยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรอืพนักงานหรอืลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่น ตอ้งมีหนังสือ

รับรองจากหนว่ยงานต้นสังกัดอนุญาตใหเ้ข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๒.๒.๑ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

๑) เพศชาย หรอื หญิง 

๒) ได้รับปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านีทุ้กสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. 

หรอื ก.ท. รับรอง หรอื 

๓) ได้รับประกาศนียบัตรชัน้สูงบัณฑิตอาสาสมัคร หรอื 

๔) ได้รับปริญญาโทหรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านีท้างการพัฒนาชุมชน การ

บริหาร การปกครอง สังคมวิทยา หรอืทางอื่นที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

นีไ้ด้ 

๒.๒.๒ ต าแหน่ง  ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

๑) เพศชาย หรอื หญิง 

๒) ได้รับปริญญาตรีทางการศกึษา สาขาวิชาเอกอนุบาล หรอืปฐมวัย 

๒.๒.๓ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน 

  ๑) เพศชาย หรอื หญิง 

  ๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  

พณิชยการ เลขานุการ  การตลาด  การขาย  ภาษาต่างประเทศ  การจัดการ  บริหารธุรกิจ  

คอมพิวเตอร์  การเงิน การธนาคาร หรือทางอื่นที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งนีไ้ด้ 

 

 

 

๓/ ๒.๒.๔ ต าแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หน้าที่จัดเก็บรายได้ … 



 ๓ 

 

๒.๒.๔ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

๑) เพศชาย หรอืหญิง 

  ๒) ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญช ี

พาณชิยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ 

และการจัดการทั่วไป ตอ้งมีการศกึษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หนว่ยกิต) หรอืทางอื่น  ที่ ก.ท.ก าหนด

ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้            

๒.๒.๕ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

๑) เพศชาย  

๒)  ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า 

ช่างอิเล็กโทรนกิส์ หรอืทางอื่นที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

๒.๒.๖ ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

๑) เพศชาย 

๒) ไม่จ ากัดวุฒิการศกึษา  และได้รับอนุญาตให้ขับรถจากกรมขนสง่

ทางบกในประเภทเครื่องจักรกลขนาดเบา  

๓) มีความรูค้วามสามารถ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

ไม่ต่ ากว่า ๕ ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานที่

เคยปฏิบัติงานมาแสดงในวันที่สมัคร 

๒.๒.๗ ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 

๑) เพศชาย 

๒) ไม่จ ากัดวุฒิการศกึษา  ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมขนสง่

ทางบก  

๓) มีความรูค้วามสามารถ ทักษะในการขับรถยนต์ ไมต่่ ากว่า ๕ ปี (นับ

ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานมา

แสดงในวันที่สมัคร 

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศรับสมัคร 

 

๔/ เอกสารและหลักฐาน ... 

 



 ๔ 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร  

  ๔.๑ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๓ ส าเนาหลักฐานการศกึษา (ใบสุทธ,ิ ประกาศนียบัตร, ใบ ร.บ. ที่ระบุสาขา ตาม

คุณสมบัติที่ก าหนดเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) จ านวน ๑  ฉบับ 

  ๔.๔ ส าเนาใบส าคัญทางทหาร (สด.๙) หรอืหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลอืก

ทหารมาแล้ว (สด.๔๓) หรอืหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุน จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิว้ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ป)ี จ านวน  ๓  รูป 

  ๔.๖ ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑  ฉบับ 

  ๔.๗ หนังสือรับรองการท างาน (เฉพาะต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

และพนักงานขับรถยนต์) จ านวน  ๑  ฉบับ 

๕. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลสุเทพ เลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๕ ถนนคันคลองชลประทาน 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่  ตั้งแต่วันท่ี ๘ – ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๔  ในวันและ

เวลาราชการ   

๖. การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

  วันที ่๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลสุเทพ โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐานที่ยื่นสมัคร 

๗. วัน  เวลา  และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 

  ด าเนนิการเลือกสรรในวันที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๕๔  ส าหรับเวลา และสถานที่ในการ

ด าเนนิการเลือกสรร จะประกาศให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิเข้ารับการเลือกสรร 

๘. หลักเกณฑ ์และวิธีการเลือกสรร  

  รายละเอียดตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศ              

๙. เกณฑ์การตัดสิน ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน ไม่

ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรที่คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ

เลือกสรร ก าหนด 

 

๕ / ๑๐.การขึน้บัญชี ... 



 ๕ 

๑๐. การข้ึนบัญชผีู้ผ่านการเลือกสรรได้ 

  เทศบาลต าบลสุเทพ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่สอบได้

คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความ

เหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง

เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนในภาคความรู้

ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลข

ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วัน

ขึน้บัญชี แตถ่้ามีการสอบแขง่ขันอย่างเดียวกันนีอ้ีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชี

ผูผ้า่นการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑๑. การบรรจุแต่งตั้ง และค่าตอบแทน    

  ๑๑.๑ เทศบาลต าบลสุเทพ จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อแตง่ตั้งเป็นพนักงานจ้างใน

ต าแหน่งที่วา่ง  ตามล าดับที่ที่ขึน้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้  

  ๑๑.๒ ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จะท าสัญญาจ้างเพื่อเข้าปฏิบัติงานในต าแหนง่ที่

เลือกสรร ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชยีงใหม่ (ก.ท.จ.) มีมติเห็นชอบให้สั่งจา้ง

และแต่งตัง้ได้ 

  ๑๑.๓ ระยะเวลาการจา้ง 

   ๑๑.๓.๑) พนักงานจา้งทั่วไป มรีะยะเวลาการจา้งไม่เกิน ๑ ปี  นับแต่วันที่

เทศบาลต าบลสุเทพมีค าสั่งแตง่ตัง้เป็นพนักงานจา้งทั่วไป 

   ๑๑.๓.๒) พนักงานจา้งตามภารกิจ มรีะยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  ไม่ก่อน

วันที่ ก.ท.จ. เชยีงใหม ่มีมติเห็นชอบให้สั่งจา้ง  

  ๑๑.๔ ผูท้ี่ได้รับเลือกสรรและท าสัญญาจา้งเป็นพนักงานจา้งเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ

ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง)  ตามบัญชคี่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๐ ที่ ก.ท. ก าหนด ดังนี้ 

   ๑๑.๔.๑) ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) 

เริ่มตน้ที่ขั้นต่ าสุดของอันดับ จ.๓ ขั้น ๗,๙๔๐ บาท 

   ๑๑.๔.๒) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ขั้น

ต่ าสุดของอันดับ จ.๓ ขั้น ๗,๙๔๐ บาท 

   ๑๑.๔.๓) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจา้ง) เริ่มต้นที่

ขั้นต่ าสุดของอันดับ จ.๑ ขั้น ๕,๗๖๐ บาท 

 

๖ / ๑๑.๔.๔ ผูช่้วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ .... 



 ๖ 

   ๑๑.๔.๔) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) 

เริ่มตน้ที่ขั้นต่ าสุดของอันดับ จ.๑ ขั้น ๕,๗๖๐ บาท 

   ๑๑.๔.๕) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจา้ง) เริ่มตน้ที่ขั้นต่ าสุด

ของอันดับ จ.๑ ขั้น ๕,๗๖๐ บาท 

   ๑๑.๔.๖) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) 

เริ่มตน้ที่ขั้นต่ าสุดของอันดับ จ.๑ ขั้น ๕,๗๖๐ บาท 

   ๑๑.๔.๗) พนักงานขับรถยนต์ ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจา้ง) เริ่มต้นที่ขั้น

ต่ าสุดของอันดับ จ.๑ ขั้น ๕,๗๖๐ บาท 

  ๑๑.๕ เทศบาลต าบลสุเทพ จะไม่บรรจุแตง่ตั้งบุคคลใด หากตรวจสอบภายหลังวา่

บุคคลนั้น ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน 

  ๑๑.๖ ส าหรับข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของ

หน่วยงานอื่นของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงานหรือพนักงานจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  เทศบาล

ต าบลสุเทพ จะท าสัญญาจา้งก็ต่อเมื่อได้ลาออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้นแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมายืนยัน ทั้งนี้ ภายใน ๑๕ วัน 

หลังจากได้รับหนังสอืเรียกมารายตัวเพื่อท าสัญญาจา้ง หากพ้นก าหนดดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ไม่ประสงค์ที่

จะปฏิบัติงานในต าแหนง่ที่ได้รับการเลือกสรร  

  ๑๑.๗ เงื่อนไขอื่นๆ หรอืการตคีวามและการวินจิฉัยเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

ตามประกาศฉบับนี้  ให้เป็นไปตามมตคิณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  ที่เทศบาลต าบล

สุเทพแต่งตั้ง และมตขิองคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ให้ถอืเป็นที่สุด 

 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที ่  ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 

     
                (นายทวีพงษ์   หนิค า) 

                               นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 

 

 

 

 



 ๗ 

ภาคผนวก ก   

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

 ๑) ต าแหน่ง ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  

  ปฏิบัติหน้าที่เลีย้งดูเด็กระดับปฐมวัย อายุระหว่าง ๒ – ๕ ปี เพื่อเตรียมความพร้อม

ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ และสังคม ให้กับเด็กปฐมวัยก่อนเข้ารับการศกึษาในระดับประถมศึกษา ตอ่ไป 

 ๒) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  

และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน 

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับและตรวจสอบโดย

ใกล้ชิดหรือตามค าสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติ

หนา้ที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นที่ไม่

ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่าง

แนชั่ด  หรอืละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับหมาย 

 ๕) ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด 

หรือตามค าสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่

ได้รับมอบหมาย 

 ๖) ต าแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 

  ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ 

น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 

 ๗) ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ 

น้อยๆ ในการใชร้ถยนต์ หรอืปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 



 ๘ 

ภาคผนวก ข   

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 

  ผูส้มัครสอบจะต้องผ่านการสอบ ตามวิธีการที่คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ

เลือกสรร ก าหนด ดังนี้ 

  ๑) ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่ทะเบียน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ผูส้มัครจะต้องผ่านการ

สอบ ดังนี้ 

     ๑.๑)  ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย  

     ๑.๒)  ภาคความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบ

ปรนัย 

     ๑.๓)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

   ผู้สมัครที่จะมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้

ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยได้คะแนนในแตล่ะภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ แ ล ะ ผู้ ที่ จ ะ

ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละภาค ไม่

ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

  ๒) ต าแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา และพนักงานขับรถยนต์ 

ผูส้มัครจะต้องผ่านการสอบ ดังนี้ 

      ๒.๑) ภาคความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ 

      ๒.๒) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

ผู้สมัครที่จะมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้อง

เป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๖๐ ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามที่ก าหนด

ไว้ในแตล่ะภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

 

 

 



 ๙ 

 

๒. หลักสูตรที่ใช้ในการเลือกสรรพนักงานจ้าง  
 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

 โดยทดสอบความรู ้โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ที่เหมาะสมกับระดับความรูค้วามสามารถของ

ต าแหน่ง ดังนี้ 

 ๑) ทดสอบความสามารถในการศึกษา การวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความ 

หรือจับประเด็นในข้อความ หรือเรื่องราว หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตาม

ข้อมูล หรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น ซึ่งเหมาะแก่การทดสอบ

ความสามารถดังกล่าว 

 ๒) ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา โดยการเลือกใช้ค าหรอืกลุ่มค า การเขียนประโยคได้ถูกต้อง

ตามหลักภาษา การเรียงขอ้ความ 

 ๓) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณบ์้านเมอืง สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปัจจุบัน 

 ๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพืน้ที่ของเทศบาลต าบลสุเทพ  

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

 โดยทดสอบความรู ้โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวิชาที่เหมาะสมกับระดับความรู้

ความสามารถของต าแหน่งที่สมัคร  

ค. สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

 ใช้ส าหรับเลือกสรรพนักงานจา้ง ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานขับ

รถยนต์ เท่านั้น  

ง. สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยพิจารณาจาก 

 - ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล และความรู้เกี่ยวกับงานในหนา้ที่ที่จะปฏิบัติ และความสามารถ

พิเศษ 

 - บุคลิกภาพ 

 - ความสามารถในการสื่อความหมาย 

 - ความมั่นคงในอารมณ์ 

   - ปฏิภาณไหวพริบ 

 


