
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

............................................. 
 ด้วยเทศบาลเมืองตะลุบัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร  
โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน       จ านวน ๑ อัตรา 
  ๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งพนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน ๑ อัตรา 
  ๑.๓ พนักงานจ้างตามภารกิจ     ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า           จ านวน ๑ อัตรา 

๑.๔ พนักงานจ้างตามภารกิจ    ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          จ านวน ๑ อัตรา 
๑.๕ พนักงานจ้างทั่วไป    ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง                   จ านวน ๑ อัตรา 
๑.๖ พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งพนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน ๑ อัตรา 
๑.7 พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ        จ านวน ๑ อัตรา 

  รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ  
สรรหา และการเลือกสรร 

   ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
         ๑. มีสัญชาติไทย 
         ๒. อายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
         ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

           ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ           
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล 

๕.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 

/๙.  ไม่เป็นข้าราชการ....



-   ๒   -     

 
๙.  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็น

บุคคลที่ด ารงต าแหน่งทางทางการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  มายื่นด้วย 

   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้    

  ๓. การรับสมัคร 
     ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
           ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่  ๒๔  
ธันวาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)                      
โทร. ๐-๗๓๔๑-๑๐๑๕ 
     ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
           ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังนี้ 

          ๑. รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว     จ านวน   ๑   รูป  
๒. ส าเนาวุฒิการศึกษา     จ านวน   ๑   ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน   ๑   ฉบับ 
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน   ๑   ฉบับ 
๕. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( ถ้ามี ) 
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ  

   ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
           ต าแหน่งละไม่เกิน  ๑๐๐  บาท 
   ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 
         ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น    
ตั้งแต่ต้น 
 

/๔. การประกาศรายชื่อ....



-   ๓   -     

 
๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่

ในการประเมินสมรรถนะ 
  เทศบาลเมืองตะลุบัน  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่  ๘  
มกราคม  ๒๕๖๔  ณ เทศบาลเมืองตะลุบัน  อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดที่

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้   

๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได ้

  ๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
เทศบาลเมืองตะลุบันจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้       

ในวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  ณ เทศบาลเมืองตะลุบัน  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด
ผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

  ๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลเมืองตะลุบันก าหนด 

  
     ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดอืนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 
 

  (นายสมปอง   มั่นคง) 
                                             ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

๑. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
๒. ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน   งานทะเบียนราษฎรและบัตร    ส านักปลัดเทศบาล    

จ านวน   ๑   อัตรา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ า เป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีมติ ก.ท.จ.ปัตตานี  ให้ความเห็นชอบ  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๖ 
๔. อัตราว่าง     ๑   อัตรา 
๕. ค่าตอบแทน    

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เดือนละ     ๙,๔๐๐   บาท    
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  เดือนละ   ๑๐,๘๔๐   บาท 
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  เดือนละ   ๑๑,๕๐๐   บาท 

๖. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างตามภารกิจ   
     ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 
    ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานการทะเบียนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับค าร้อง 
การตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎร์ รวมทั้งการด าเนินการทะเบียน
ราษฎร์ให้เป็นตามกฎหมายและระเบียบในเรื่องการจดและจัดท าทะเบียนต่างๆ เช่น การจัดท าทะเบียน
บ้าน การจัดท าทะเบียนคนเกิด-ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น 
ตลอดจนการจัดท าทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การให้บริการ ค าแนะน า และ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

2.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 
การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

2.2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

2.3 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
การขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 
การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

๑.  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
๒.  ต าแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตักหน้าขุดหลัง)   งานจัดสถานที่และไฟฟ้า 
     สาธารณะ    กองช่าง    จ านวน   ๑   อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ดูแล  บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้อยู่เสมอ  ภายใต้การก ากับ

ตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีมติ ก.ท.จ.ปัตตานี  ให้ความเห็นชอบ  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๖ 
๔. อัตราว่าง     ๑   อัตรา 
๕. ค่าตอบแทน    เดือนละ     ๙,๔๐๐   บาท    
๖. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 

 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างตามภารกิจ   
     ชื่อต าแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตักหน้าขุดหลัง)    
    ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตักหน้าขุดหลัง)   ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ  
 
๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีความรู้ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตักหน้าขุดหลัง)   ได้เป็นอย่างดีและได้รับ
ใบอนุญาตขับรถตรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

๑. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
๒. ต าแหน่ง   ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า  งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  กองช่าง   จ านวน   ๑   อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน

ด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีมติ ก.ท.จ.ปัตตานี  ให้ความเห็นชอบ  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๖ 
๔. อัตราว่าง     ๑   อัตรา 
๕. ค่าตอบแทน    

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เดือนละ     ๙,๔๐๐   บาท    
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  เดือนละ   ๑๐,๘๔๐   บาท 
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  เดือนละ   ๑๑,๕๐๐   บาท 

๖. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายชา่งไฟฟ้า 
    ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ 
ดัดแปลง ติดต้ัง และบ ารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ค านวณราคาและประมาณ
ราคาในการด าเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
๒.๑ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

2.๒ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้า
ก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้ 

๒.3 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

๑.  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
๒.  ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ  งานศูนย์บริการสาธารณสุข   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     จ านวน   ๑   อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน

ด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีมติ ก.ท.จ.ปัตตานี  ให้ความเห็นชอบ  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๖ 
๔. อัตราว่าง     ๑   อัตรา 
๕. ค่าตอบแทน    

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เดือนละ     ๙,๔๐๐   บาท    
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  เดือนละ   ๑๐,๘๔๐   บาท 
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  เดือนละ   ๑๑,๕๐๐   บาท 

๖. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
    ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 ๑. ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป  ได้แก่การรับ – ส่งหนังสือ  การลงทะเบียน 
รับหนังสือ  การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  การบันทึกข้อมูล  การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  และการพิมพ์
เอกสาร  จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น  เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ 
ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
 ๒. จัดเก็บเอกสาร  หนังสือราชการ  หลักฐานหนังสือ  ตามระเบียบวิธีการปฏิบัติ  เพ่ือสะดวกแก่การ
ค้นหา  และเป็นหลักฐานทางราชการ   
 ๓. รวบรวมข้อมูล  จัดเก็บข้อมูลสถิติของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสะดวกแก่การค้นหา  
และเป็นหลักฐานทางราชการ   
 ๔. ตรวจสอบ  และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร  หนังสือ  จดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน  เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง  ครบถ้วนและปราศจากความผิดพลาด 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

๒.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

2.๒ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

๒.3 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

๑. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
๒. ต าแหน่ง   พนักงานดับเพลิง   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ส านักปลัดเทศบาล  
     จ านวน   ๒   อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ท าหน้าที่เป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิงหรือรถบรรทุกน้ าช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ า และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ระยะเวลาการจ้าง  หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ปัตตานี  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
๔. อัตราว่าง     1   อัตรา 
๕. ค่าตอบแทน   ๙,๐๐๐   บาท 
๖. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 
 

 
 

รายละเอยีดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ชื่อต าแหน่ง   พนักงานดับเพลิง 
    ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

๑. ท าหน้าที่เป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิงหรือรถบรรทุกน้ าช่วยเหลือการ     
   ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
๒. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๑. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและ 
              น้ ายาเคมีต่างๆ หรือ 
 ๒. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกฝนจากหน่วยดับเพลิงของทาง 
              ราชการมาแล้ว  โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

๑.  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
๒.  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า) งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข 
     และสิ่งแวดล้อม   จ านวน   ๑   อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ดูแล  บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้อยู่เสมอ  ภายใต้การก ากับ

ตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีมติ ก.ท.จ.ปัตตานี  ให้ความเห็นชอบ  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
๔. อัตราว่าง     ๑   อัตรา 
๕. ค่าตอบแทน    เดือนละ     ๙,๐๐๐   บาท    
๖. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 

 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างทั่วไป  
     ชื่อต าแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า)    
    ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า) ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ  
 
๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีความรู้ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า)   ได้เป็นอย่างดีและได้รับ
ใบอนุญาตขับรถตรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

 

๑.  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
๒.  ต าแหน่ง   คนงานประจ ารถขยะ     งานรักษาความสะอาด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       
     จ านวน    ๑   อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน  และท่ีรองรับขยะมูลฝอย  การน าขยะมูลฝอยไป

ท าลาย  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๓. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีมติ ก.ท.จ.ปัตตานี  ให้ความเห็นชอบ  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
๔. อัตราว่าง     ๑   อัตรา 
๕. ค่าตอบแทน   ๙,๐๐๐   บาท 
๖. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 
 
 

 
 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างทั่วไป 
     ชื่อต าแหน่ง   คนงานประจ ารถขยะ 
    ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

๑. ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน  และที่รองรับขยะมูลฝอย  การน าขยะ     
มูลฝอยไปท าลาย   

๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 - ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถตักหน้าขุดหลัง) งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  
กองช่าง 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
   - ทดสอบปฏิบัติการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
     (รถตักหน้าขุดหลัง) 

๒. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ทดสอบคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) 
    - ทดสอบความเหมาะสมด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติ
การท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และ
จากการสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น 
ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ 
 

๕๐ 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 

 
 

โดยวิธีการ 
สอบปฏิบัติ 

 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน   งานทะเบียนราษฎรและบัตร   ส านักปลัดเทศบาล 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
    ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  
การเมือง  เศรษฐกิจสังคม  
    ๑.๒ มีความรู้ในการใช้ภาษาไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ
หน้าที่ 
    ๑.๓ ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
   ๒.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
   ๒.๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   ๒.๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
   ๒.๔ ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ 
   ๒.๕ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ทดสอบคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) 
    ๒.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    ๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๒.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
    ๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ  
 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 

 
๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐๐ 

โดยวิธีการ 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 

 
โดยวิธีการ 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 

 
 
 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  
 
 

 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
    ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  
การเมือง  เศรษฐกิจสังคม  
    ๑.๒ มีความรู้ในการใช้ภาษาไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ
หน้าที่ 
    ๑.๓ ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
   ๒.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
   ๒.๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   ๒.๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
   ๒.๔ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ทดสอบคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) 
    ๒.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    ๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๒.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
    ๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ  
 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 

 
๕๐ 

 
 
 
 
 

 
 

 
๑๐๐ 

โดยวิธีการ 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 

 
โดยวิธีการ 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  
 
 

 
 
 
 
 

 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  กองช่าง 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
   - ทดสอบปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า  

๒. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ทดสอบคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) 
    - ทดสอบความเหมาะสมด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติ
การท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และ
จากการสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น 
ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ 
 

๕๐ 
 
 

 
๕๐ 

 
 
 
 
 

 
 

โดยวิธีการ 
สอบปฏิบัติ 

 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัดเทศบาล 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู้ 
    - ทดสอบปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานดับเพลิงและมี
ความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ ายาเคมีต่างๆ 
 
๒. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๒.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    ๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๒.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
    ๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ  
 

๕๐ 
 
 
 

๕๐ 

โดยวิธีการ 
สอบปฏิบัติ 

 
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกน้ า) งานรักษาความสะอาด  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
   - ทดสอบปฏิบัติการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
(ขับรถบรรทุกน้ า)  

๒. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ทดสอบคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) 
    - ทดสอบความเหมาะสมด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติ
การท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และ
จากการสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น 
ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ 
 

๕๐ 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 

 
 

โดยวิธีการ 
สอบปฏิบัติ 

 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง   คนงานประจ ารถขยะ  งานรักษาความสะอาด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู้ 
    - ทดสอบปฏิบัติงานประจ ารถขยะ 
 
๒. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๒.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    ๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๒.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
    ๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ  
 

๕๐ 
 
 

๕๐ 

โดยวิธีการ 
สอบปฏิบัติ 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


