
  
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเชิงทะเล 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  

เทศบาลตำบลเชิงทะเล   
----------------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลตำบลเชิงทะเล  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง แทนตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง  3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)    
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชิงทะเล  จำนวน 6 อัตรา  

    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8,9,18,19 และข้อ 20 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดภูเก็ต  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง       
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 28 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จึงประกาศ     
รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    

 ๑.ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง                                                                                            
  ๑.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ   

1.1.1 ตำแหน่ง  ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 2 อัตรา 
(สังกัด  สำนักปลัดเทศบาล , สังกัด  กองสวัสดิการสังคม)      
1.1.2 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  (ผู้มีทักษะ)  จำนวน 1 อัตรา 
(สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)              

     1.1.3 ตำแหน่ง  ผูช้่วยนายช่างไฟฟ้า              จำนวน 1 อัตรา 
     (สังกัด  กองช่าง) 
     1.1.4 ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน(ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) จำนวน 2 อัตรา 
     เลขที่ตำแหน่ง 3761 - 5 /เลขที่ตำแหน่ง 1300 – 5 
     (สังกัด โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) กองการศึกษา)   

 ๒.คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร     
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น             
สำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 

5. (ก) โรคเรื้อน.... 
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   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค) โรคเท้าข้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
                (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
           (๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด   ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    
    (๘) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน   
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๓.การรับสมัคร   
  ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลเชิงทะเล  
ได้ตั้งแตวั่นที ่13 – 21 พฤศจิกายน 2562  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.3๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ) หรือ
สอบถามรายละเอียด ได้ที่  เบ อร์ โท รศั พท์  ๐  – ๗๖๓ ๒  – 44 40  ต่ อ  21 3  ห รือท างเว็บ ไซด์  
http://www.cherngtalaymuni.go.th/index.php  
  ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1 ฉบับ 
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1 ฉบับ 
  4. สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (TRANCRIPT)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่
สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร   จำนวน   1   ฉบับ 
  5. สำเนาปริญญาบัตร  สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  สำเนาประกาศนียบัตร  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันรับสมัคร           
จำนวน   1   ฉบับ 
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติภายในปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ 
  6. สำเนาใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก  จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)  

/7.หนังสือรับรอง.... 
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  7. หนังสือรับรองประสบการณ์  ความรู้  ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่     
น้อยกว่า 5 ปี  จากหน่วยงานหรือส่วนราชการเดิม (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)   
  8. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับตัวจริง)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  นับถึงวันปิดรับสมัครที่รับรอง
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้อ งต้นสำหรับพนักงาน
เทศบาล 
  9. สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทหาร
กองเกิน (สด.9)  จำนวน  1  ฉบับ 
ทั้งนี้  สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ 
  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร     
  ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียงในการสมัครสอบจำนวน 70 บาท (เจ็ดสิบบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร   
  ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้ อ ง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
  4.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
  เทศบาลตำบลเชิงทะเล  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ             
ในวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  ซึ่งจะทำการติดประกาศไว้ที่บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์อาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล และหน้าห้องสำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) 
  กำหนดการเลือกสรรในวันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน  2562  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.    
โดยให้รายงานตัวเข้ารับการเลือกสรรในระหว่างเวลา 08.30 น. ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล  (ชั้น 2)  
 5.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท้ายประกาศนี้ 
 6.หลักเกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๖๐ (ทุกภาค) โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 
 7.การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร   
  เทศบาลตำบลเชิงทะเล  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้  
ในวันพฤหัสบดีที่  28 พฤศจิกายน  2562 โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล และหน้าห้องสำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) 
  (1)การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละ
ตำแหน่งที่ได้คะแนนรวมกันสูงสุดลงมาตามลำดับ 
 

/กรณีประเมิน.... 
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  - กรณีประเมินสมรรถนะโดยวิธีการปฏิบัติจริง และการสัมภาษณ์ หากคะแนนรวมเท่ากันจะ
ให้ผู้ที่ได้คะแนนการสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการสัมภาษณ์เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนการปฏิบัติจริงกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการปฏิบัติจริงเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัว
ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
  - กรณีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสัมภาษณ์ หากคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้เลข
ประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
  (2) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมือเลือกสรรครบ
กำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศข้ึนบัญชี  หรือนับแต่วันที่ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณี 
 8. การดำเนินการจ้าง 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตำบลเชิงทะเลกำหนด พนักงานจ้าง
ตามภารกิจทุกตำแหน่งโดยสัญญาจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2563)   

เทศบาลตำบลเชิงทะเล  จะทำสัญญาเมื่อได้รับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ.ภูเก็ต) แล้ว  เทศบาลตำบลเชิงทะเลจะแจ้งให้มารายงานตัวเพ่ือแจ้งความประสงค์เข้า
รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไป   

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ    ณ   วันที่  6    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕62 
 

 
                          (นายสุนิรันดร์    รชตะพฤกษ์) 

                                          นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อตำแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
     สังกัด สำนักปลัดเทศบาล / สังกัด กองสวัสดิการสังคม 
     เทศบาลตำบลเชิงทะเล  จำนวน  2 อัตรา 

  1.หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
       - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  - สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ  ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บ
รักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ  การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวมรวบข้อมูลหรือ
จัดเตรียมเอกสาร  การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ  คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 
วิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา   
วิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
  3.ค่าตอบแทน 

 คุณวุฒิ ปวช. ให้ได้รับค่าตอบแทน 
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ     9,400   บาท 
 ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว      2,000   บาท 
 รวมค่าตอบแทน     11,400  บาท 
 
 คุณวุฒิ ปวส. ให้ได้รับค่าตอบแทน 
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ     11,510   บาท 
 ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว        1,775   บาท 
 รวมค่าตอบแทน     13,285   บาท 
 

  4.ระยะเวลาการจ้าง    ไม่เกิน  3 ปี  (ปีงบประมาณตามแผนอัตรากำลัง) 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงาน

ในหน้าที่ของตำแหน่งที่จะจ้าง) 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 

 
 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคล 
2.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
 

3. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล 
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
3.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ 
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25 

 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

 

โดยวิธีสอบข้อเขียน  

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

 

รวม 300  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 
ประเภทของพนักงานจ้าง    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อตำแหน่ง     พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)   
      สังกัด   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      เทศบาลตำบลเชิงทะเล 

1.หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์  บำรุงรักษา  ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ   
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจาก

นายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด (ประเภท 2) 
3.ค่าตอบแทน 
คุณวุฒิ ปวช. ให้ได้รับค่าตอบแทน 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ     9,400   บาท 

ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว      2,000   บาท 

รวมค่าตอบแทน     11,400  บาท 

    4.ระยะเวลาการจ้าง    ไม่เกิน  3 ปี  (ปีงบประมาณตามแผนอัตรากำลัง) 

    5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคล 

1.1 ทักษะในการปฏิบัติงาน 

1.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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โดยวิธีสอบปฏิบัติ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

2. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล 

2.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย 

2.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 

2.3 มนุษยสัมพันธ์ 

2.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ 

 

25 

25 

25 

25 

 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

รวม 200  

 



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อตำแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
     สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลเชิงทะเล  จำนวน  1 อัตรา 

  1.หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
       - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
  - สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับ ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษาการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คำนวณราคาและประมาณราคาในการดำเนินงาน
ดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือตำแหน่ง
ที่ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างไฟฟ้าในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง แผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได ้
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ    
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 
  3. ค่าตอบแทน 

 คุณวุฒิ ปวช. ให้ได้รับค่าตอบแทน 
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ     9,400   บาท 
 ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว      2,000   บาท 
 รวมค่าตอบแทน     11,400  บาท 
 
 คุณวุฒิ ปวส. ให้ได้รับค่าตอบแทน 
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ     11,510   บาท 
 ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว        1,775   บาท 
 รวมค่าตอบแทน     13,285   บาท 
 

  4.ระยะเวลาการจ้าง    ไม่เกิน  3 ปี  (ปีงบประมาณตามแผนอัตรากำลัง) 
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  5.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงาน

ในหน้าที่ของตำแหน่งที่จะจ้าง) 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 

 
 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคล 
2.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
3. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล 

3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
3.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ 
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โดยวิธีสอบข้อเขียน 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

  

โดยวิธีสอบข้อเขียน 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

  

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

 

รวม 300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 
ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อตำแหน่ง    บุคลากรสนับสนุนการสอน (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี)  

      เลขที่ตำแหน่ง 3761 - 5 / เลขท่ีตำแหน่ง 1300 – 5 
     สังกัด โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) กองการศึกษา 

    เทศบาลตำบลเชิงทะเล  จำนวน 2 อัตรา 

 1.หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
  - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 - สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้าง
ยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญ
คู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ    
– รายจ่ายประจำปี  ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชา
บัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิช า
บัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 3.ค่าตอบแทน 

คุณวุฒิ ปวช. ให้ได้รับค่าตอบแทน 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ     9,400   บาท 

ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว      2,000   บาท 

รวมค่าตอบแทน     11,400  บาท 

 4.ระยะเวลาการจ้าง    ไม่เกิน  3 ปี  (ปีงบประมาณตามแผนอัตรากำลัง) 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงาน

ในหน้าที่ของตำแหน่งที่จะจ้าง) 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 

 
 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคล 
2.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
3. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล 

3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
3.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ 
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(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60) 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60) 
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