ประกาศเทศบาลตาบลศรีสุนทร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ครั้งที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
………………………………
ด้วยเทศบาลตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่ อ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จานวน ๑๑ ตาแหน่ง ๑๓
อัตรา ตามแผนอัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่ม เติม ฉบับที่ ๒ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ อาศัยอานาจตามข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง
หลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขเกี่ย วกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๔๗ จึงประกาศให้ผู้ สนใจที่ จะสมัค รเข้ารับ การสรรหาและเลื อกสรรเป็ น พนั กงานจ้า ง ได้ มีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
๑ ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหนงง และราลละเอีลทที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ
สานักปลัทเทศบาล
1.1.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท
ปร

๑.๑.๒ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท
๑.๑.๓ ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
จานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท
กองคลัง
๑.๑.๔ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๕๐๐.- บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๗๘๕.- บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๘๔๐.- บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท
คุณวุฒิ ปวช. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท
/๑.๑.๕...

-๒๑.๑.๕ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวทล้อม
๑.๑.๖ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท
กองการศึกษา
๑.๑.๗ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท
กองชงาง
๑.๑.๘ ตาแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท
๑.๑.๙ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน ๑ อัตรา
คุณวุฒิ ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๕๐๐.- บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๗๘๕.- บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๘๔๐.- บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท
คุณวุฒิ ปวช. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท
๑.๑.๑๐ ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท
๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป
กองการศึกษา
๑.๒.๑ ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
จานวน ๑ อัตรา
๑.๒.๒ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๐๐๐.- บาท
หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจั งหวัดภูเก็ต
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนงง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/๔)ไม่เป็นผู้.......

-๓๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
(ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมาลเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นขอรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหนงง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในวันที่สมัคร ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละตาแหน่ง และมีลักษณะงานและความรับผิดชอบของตาแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลศรีสุนทร ตั้งแต่วันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาลื่นในการสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบีย นบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓) ใบรับรองแพทย์แสดงความไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖) ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๔) หลักฐานการศึกษา เช่น ใบสุทธิบัตร ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
(ฉบับภาษาไทย)
๕) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่ อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
๖) เอกสารอื่นๆที่จาเป็นต่อการสรรหาและเลือกสรร เช่น วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม หนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่สมัคร เป็นต้น
/๗)สาเนา....

-๔๗) สาเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งได้รับอนุญาตระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๕ ปี กรณีสมัครตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ ๒
๘) ใบรับรองการออกใบอนุญาตขับรถยนต์จากสานักงานขนส่งจังหวัด ชนิดที่ ๒
๙) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
***** ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งสาเนาเอกสารรับรองความถูกต้องมายื่นในวันสมัคร
๓.๓ คงาธรรมเนีลมการสมัคร
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน ๑๐๐.- บาท
-พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน ๕0.- บาท
(ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้เมื่อได้รับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรร
หาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
๔. การประกาศราลชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร และกาหนทวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
เทศบาลตาบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรในวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๕ และดาเนินการเลือกสรร ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สานักงาน
เทศบาลตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยตาแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ,
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ,ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข, ผู้ช่วยครู , ผู้ช่วยวิศวกรโยธา ดาเนินการทดสอบโดย
วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และตาแหน่งอื่นทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
๕. เกณฑ์การตัทสิน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๖. การประกาศราลชื่อและการขึ้นบัญชีราลชื่อผู้ผงานการเลือกสรร
เทศบาลตาบลศรีสุนทร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนน โดยเรียงลาดับ
ตามคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สานักงานเทศบาลตาบลศรีสุนทร หรือทางเว็บไซต์
www.srisunthon.go.th
- การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมกันสูงสุดลงมาตามลาดับ
ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
- บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้
ผ่านการเลือกสรรได้นี้เป็นอันยกเลิก
๗. การจัททาสัญญาจ้างผู้ผงานการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจะได้รับการทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลศรีสุนทร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ตตามลาดับที่ขึ้น
บัญชีไว้ และจะแจ้งให้ม ารายงานตัวต่อ ไป หากไม่ ม ารายงานตัวภายในเวลาที่กาหนดให้ ถื อว่าสละสิท ธิ และ
เทศบาลตาบลศรีสุนทร จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลาดับ ต่อไป
/พนักงานจ้าง.....

-๕- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป

ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๓ ปี
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี

เทศบาลตาบลศรีสุนทร ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าว ในรูปของคณะกรรมการ โดย
ยึดหลักการ ความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลศรีสุนทร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓
-------------------------------------------------------คุณสมบัติเฉพาะตาแหนงง ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิทชอบ
๑. ตาแหนงง ผู้ชงวลนักจัทการงานเทศกิจ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
คุณสมบัติเฉพาะตาแหนง ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาการหรือทางอื่นที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.
อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์
บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาการหรือทางอื่นที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๓.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาการหรือทางอื่นที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.
อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิทชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ ปฏิบัติงานระดั บต้น ที่ ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. ตาแหนงง พนักงานขับรถลนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัท สานักปลัทเทศบาล
คุณสมบัติเฉพาะตาแหนงง
- มีความรู้ความสามารถ และชานาญงานในหน้าที่ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมาย
กาหนด
- มีประสบการณ์อย่างน้อย ๕ ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ลักษณะงานและความรับผิทชอบของตาแหนงง
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ในการ
ใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. ตาแหนงง พนักงานทับเพลิง (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
คุณสมบัติเฉพาะตาแหนงง
๑.มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและ
น้ายาเคมีต่างๆ หรือ
๒.ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทาง
ราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึก
๓.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการ

/ลักษณะงาน...

-๒ลักษณะงานและความรับผิทชอบของตาแหนงง
ทาหน้าที่เป็นพนักงานประจารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง หรืองานอื่นใดเกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. ตาแหนงง ผู้ชงวลนาลชงางโลธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสารวจเทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๓.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. ตาแหนงง ผู้ชงวลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัท กองคลัง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
คอมพิ วเตอร์ หรือในสาขาวิ ชาการหรือ ทางอื่นที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็ นคุณ สมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทีย บได้ในระดับเดีย วกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์
หรือในสาขาวิชาการหรือทางอื่นที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๓.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์
หรือในสาขาวิชาการหรือทางอื่นที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิทชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

/๖.ตาแหน่ง....

-๓๖. ตาแหนงง ผู้ชงวลนักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิท ยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิท ยาศาสตร์สุข าภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิต วิทยา หรือในสาขาหรือทางอื่น ก.จ.,ก.ท หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิท ยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิท ยาศาสตร์สุข าภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาหรือทางอื่น ก.จ.,ก.ท หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๓.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิท ยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิท ยาศาสตร์สุข าภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิ ทยา หรือในสาขาหรือทางอื่น ก.จ.,ก.ท หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิทชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

/๗. ตาแหน่ง...

-๔๗. ตาแหนงง ผู้ชงวลครู (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
คุณสมบัติเฉพาะตาแหนงง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์เฉพาะวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือ
การศึกษาปฐมวัย
๒.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิทชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ย วกับการจัดการเรีย นการสอน การส่งเสริม การเรีย นรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึ กษา(โรงเรีย นอนุบ าลศรีสุนทร) ให้ มีความรู้ ความประพฤติแ ละความพร้อมทางด้ าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปั ญญา เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. ตาแหนงง ผู้ชงวลวิศวกรโลธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศกรรม
โยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ,ก.ท. หรื อ
ก.
อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๓.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศ กรรมโยธา วิ ศ วกรรมชลประทาน วิศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรมส ารวจ และได้ รับ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ป ระกอบวิชาชี พ วิศวกรรมควบคุ ม ตามที่ กฎหมายกาหนด หรื อในสาขาวิชาหรือ ทางอื่น ที่ ก.จ. ,ก.ท. หรื อ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิทชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

/๙. ตาแหน่งพนักงาน.....

-๕๙. ตาแหนงง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาทเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัท กองชงาง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหนงง
- มีความรู้ความสามารถ และชานาญงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และมีใบอนุญาตขับ
รถยนต์ตามที่กฎหมายกาหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ ๒)
- มีประสบการณ์อย่างน้อย ๕ ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ลักษณะงานและความรับผิทชอบของตาแหนงง
ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา บารุงรักษา ทาความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ
ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งท้ายบัญชีนี้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๐. ตาแหนงง ผู้ทูแลเท็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) สังกัท กองการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะตาแหนงง
ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 – ม.3 หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้
ลักษณะงานและความรับผิทชอบของตาแหนงง
ปฏิบัติงานรับผิดชอบเป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความ
เรียบร้อย ความปลอดภัยของเด็กเล็ก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๑. ตาแหนงง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) สังกัท กองการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะตาแหนงง
- มีความรู้ความสามารถ และชานาญงานในหน้าที่
ลักษณะงานและความรับผิทชอบของตาแหนงง
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แนบท้าลประกาศเทศบาลตาบลศรีสุนทร
รายละเอียดตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลของเทศบาล
------------------------------------ตาแหนงงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาทเบา
หน้าที่โดยย่อ - ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. รถกะบะเทความจุต่ากว่า ๕ ลูกบาศก์หลา
๒. รถฟาร์มแทรคเตอร์ทุกชนิด
๓. รถเทรคเตอร์ตัดหญ้า
๔. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาดต่ากว่า ๘ ตัน
๕. รถอัดฉีด
๖. รถบรรทุกน้า
๗. รถบรรทุกน้ามัน
๘. รถไม้กวาด
๙. รถยกแบบงาแชะ (FORK LIFT) ขนาดไม่เกิน ๕ ตัน
๑๐. รถยกแบบแครีเครน (KARRY CRANE) ขนาดไม่เกิน ๕ ตัน
๑๑. รถบดไอน้า ขนาดต่ากว่า ๘ ตัน
๑๒. รถบดสั่นสะเทือน ขนาดต่ากว่า ๘ ตัน
๑๓. รถบดล้อเหล็ก ๒ ล้อ ขนาดต่ากว่า ๘ ตัน
๑๔. รถบดล้อเหล็ก ๓ ล้อ ขนาดต่ากว่า ๘ ตัน
๑๕. ลูกกลิ้งตืนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดต่ากว่า ๘ ตัน
๑๖. รถยกแบบทรัคเครน (TRUCK CRANE)
๑๗. เครื่องทาลายคอนกรีต
๑๘. รถยกกระเช้า
๑๙. รถบัสติดแอร์ข นาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ ๑๕๐ บี.เอช.พี. ขึ้นไป ช่วงยาวระหว่างล้อหน้า ถึง ล้อ
หลังตั้งแต่ ๕ .๕ เมตร และขนาดความยาวของรถทั้งหมดไม่ต่ากว่า 10 เมตร
๒๐. รถซ่อมบารุง
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
.
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