
 

 

 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลไชยมงคล 
เรื่อง  รับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (จ้างใหม่) 

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

ด้วย เทศบาลต าบลไชยมงคล  ความประสงค์ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) จ านวน 3 ต าแหน่ง 5 อัตรา  

 

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ ๒5 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ เทศบาลต าบล
ไชยมงคล จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (จ้างใหม่)  ดังนี ้
 

๑.  ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร  
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทกัษะ)  จ านวน  1  อัตรา 
ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
กองช่าง 
1. คนงานทั่วไป    จ านวน  1  อัตรา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. คนงานประจ ารถขยะ   จ านวน  3  อัตรา 

 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  
 ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ ๔ 

หมวด ๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗   ดังต่อไปนี้  

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ป ี และไม่เกิน  ๖๐  ป ี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล ดังนี ้

    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รงัเกยีจแกส่ังคม  
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย  
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจแกส่ังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสรุาเรื้อรัง  

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่   ใน
พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
/(7) ไม่เป็นผู้... 
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 (๗) ไม่ เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า    

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  รายละเอียดตามภาคผนวก ก 
 

๔. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 
  ๔.๑ ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบยื่นใบสมัครรับการสรรหาและเลือกสรร พร้อมหลักฐานด้วย

ตนเองได ้ ระหว่าง วันท่ี  20 – 28  พฤศจิกายน ๒๕๕6 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลา
ราชการ 

  ๔.๒ สถานที่รับสมัคร ณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

 

5. หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
          ผู้สมัครฯ ต้องยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตัวเองและลงลายมือช่ือต่อ

เจ้าหน้าที่รับสมัครสอบฯ  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 

 (3) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกบัคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๓X๔ ซ.ม. ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
นับถึงวันรับสมัคร     จ านวน  ๓   รูป 

 (๕)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน  ๑  ฉบับ 
(6)  หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ส าหรับผู้สมัครต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์) จ านวน  ๑  ฉบับ 
(7)  ส าเนาใบอนญุาตขับรถยนต ์(ใบอนุญาตขับรถยนตไ์ม่ต่ ากว่าประเภท ๒ ในต าแหน่ง

พนักงานขับรถยนต)์ จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (8)  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ทะเบียนสมรส, ใบส าคัญเปลี่ยนช่ือ) อย่างละ ๑  ฉบับ 
  ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A๔ เท่าน้ัน และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  ส าหรับการสรรหาและเลือกสรรครั้งน้ีให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เทศบาลต าบลไชยมงคล จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครรับการสรรหาและเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 
 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และประกาศ วัน เวลา สถานท่ีสอบ 
       เทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสมีา จะประกาศรายช่ือผู้ม ี

/สิทธ์ิเข้ารับ... 
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สิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งจะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จะประกาศให้ทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคล ในวันท่ี  29 
พฤศจิกายน ๒๕๕6 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐-๔๔99-3251 หรือ www.chaimongkon.go.th 

 

7. วัน เวลา  และสถานท่ีรับการสรรหาและเลือกสรร 
     วันท่ี 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕6 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคล มีรายละเอียด ดังนี้ 

สอบข้อเขียน วันท่ี 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕6 เวลา  ๑๐.๐๐ น.-๑๑.๓๐ น. สอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป  สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลไชยมงคล 

สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสัมภาษณ์) วันท่ี 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕6 เวลา 
๑๓.๓๐ น. สถานที่สอบ  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลไชยมงคล  

 

๘. ประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
       ในวันที่  4 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕6 เวลา  10.๐๐  น. ณ  ป้ายประกาศ ส านักงาน

เทศบาลต าบลไชยมงคล หรือ www.chaimongkon.go.th 
 

๙.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครรับการสรรหาและเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  จ านวน  ๑๐๐  บาท 
 

10.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร   
๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเตม็  10๐ คะแนน) รายละเอียดตามภาคผนวก ข 

  2) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสมัภาษณ์)  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  เทศบาลต าบลไชยมงคลจะประเมินบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งจากประวัติ
ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และการสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้คณะกรรมการอาจใช้วิธีอื่นเพิ่มเติม
อีกได ้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  
อารมณ์ ทัศนคติจริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น ๆ  
เป็นต้น 
  การสอบคัดเลือกจะทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(การสัมภาษณ์)  ในวันเดียวกัน 

 

๑1. เกณฑ์การตัดสิน 
- ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  
การตัดสินผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ 

ก าหนด ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ ถึงจะมีสิทธ์ิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

- ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสัมภาษณ์) 
ผู้สอบผ่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสัมภาษณ์) ผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด 
/12. การประกาศ... 

 
 

http://www.chaimongkon.go.th/
http://www.chaimongkon.go.th/
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๑๒. การประกาศผล และการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
๑๒.๑ ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสอบ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง รวมกับภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง และข้ึนบัญชีจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุด เรียงล าดับลงมา  กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับ
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๑๒.๒ การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ป ีนับตั้งแต่วัน
ประกาศรายช่ือผู้ได้ รับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง  เว้นแต่  เทศบาลต าบลไชยมงคล  
จะมีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก  และได้มีการข้ึนบัญชีผู้ได้รับ
การสรรหาและเลือกสรร ไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีข้ึนไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๒.๓ ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้
เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  คือ 

     (๑) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอ านาจจ้างก าหนด 
      (๒) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการ

สรรหาและเลือกสรร 
 

๑๓. การสั่งจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
                ๑๓.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการสั่งจ้างตามล าดับที่ในประกาศผลผู้ผ่านการสรร
หาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยเรียงตามคะแนนสูงสุดลงมา ตามล าดับ โดยผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่เทศบาลต าบลไชยมงคลก าหนด 

         ๑๓.๒ กรณีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงล าดับที่จะได้รับการสั่งจ้าง แล้วมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองมิได้ 

        ระยะเวลาการจ้าง 
                  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔  ปี  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปีละ  ๒  ครั้ง  โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้  ทั้งนี้ตามความเหมาะสม  ผลการปฏิบัติงาน และความจ าเป็น
ของเทศบาล 
                  พนักงานจ้างท่ัวไป  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1  ปี  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ  
๒  ครั้ง  โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้  ทั้งนี้ตามความเหมาะสม  ผลการปฏิบัติงาน และความจ าเป็นของ
เทศบาล 
                ผู้ท่ีสนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔99-3251 หรือ www.chaimongkon.go.th 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     

ประกาศ    ณ   วันที่  11  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕6 
 
 

สมโภชน์  นามประสิทธ์ิ 
 ( นายสมโภชน์  นามประสทิธ์ิ) 
นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 

 

http://www.chaimongkon.go.th/


 

 

ภาคผนวก ก 
ลักษณะงานและคณุสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่งและอตัราค่าตอบแทน 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน       ๑       อัตรา 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ  บ ารงุรกัษา  ท าความสะอาดรถและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ  

น้อยๆ ในการใช้รถบรรทุกขยะ  และปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามทีผู่บ้ังคับบัญชามอบหมาย  
  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ต้องมีวุฒิการศึกษาภาคบังคับ 

   ๒. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนญุาตขับรถยนต์ตาม 
กฎหมาย  (ใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท ๒) 

3. มีความรู้ สามารถปฏิบัติหน้าที ่ขับรถบรรทุกขยะตามจุดต่างๆ รวมทัง้ดูแลบ ารุงรักษา ท า 
ความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆในการใช้รถยนต์ดังกล่าว 
 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
๑. มีความรู้  ความเข้าใจ  ในการบ ารุงรักษารถยนต์และเครื่องยนต์ข้ันพื้นฐานอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับ การจราจรทางบก  พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕96 และที่แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

         ๒. มีความรู้ในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
          ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที ่
         ๔.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
 

อัตราค่าตอบแทน  
ได้รับอัตราเงินเดือน 6,05๐.- บาท และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 2,95๐ .-บาท 

 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
 1. ต าแหน่ง    คนงานท่ัวไป     จ านวน      1     อัตรา 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าทีเ่กี่ยวกบังานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น แบกหามสิ่งของ ท าความสะอาด 

ส านักงาน ดูแลรดน้ าต้นไม้ และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ต้องมีวุฒิการศึกษาภาคบังคับ 
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัตหิน้าที่ หรือทางอื่นที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้ 

เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ได ้
 
 

/ความรู้... 



 

 

-2- 
 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
1. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ทีก่ าหนด 
2. มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕96 และที่แก้ไขเพิ่มจนถึงปจัจบุัน  

หรือกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
อัตราค่าตอบแทน  
ได้รับอัตราเงินเดือน 5,34๐.- บาท และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 3,66๐ .-บาท 
 

2. ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน       3       อัตรา 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าทีจ่ัดเก็บขยะมลูฝอยตามอาคาร  บ้านเรือน  และที่รองรบัขยะมลูฝอย  การน า 

ขยะมูลฝอยไปท าลายในสถานทีท่ าลาย ภายใต้การก ากบัตรวจสอบของหัวหน้างาน  และปฏิบัตงิานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑. ต้องมีวุฒิการศึกษาภาคบังคับ 
๒. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัตหิน้าที่ หรือทางอื่นที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้ 

เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ได ้
 

  ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
  ๑. มีความรู้ในงานรกัษาความสะอาด 

2. มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕96 และที่แก้ไขเพิ่มจนถึงปจัจบุัน  
หรือกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 

อัตราค่าตอบแทน  
ได้รับอัตราเงินเดือน 5,34๐.- บาท และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 3,66๐ .-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ข 
ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
1. ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
3. พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๕96 และที่แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน 
4. พระราชบญัญัติการขนสง่ทางบก พ.ศ.2522 
 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. ต าแหน่ง  คนงานท่ัวไป 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
1. ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
3. พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๕96 และที่แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน 
 
2. ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
1. ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
3. พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๕96 และที่แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน 
 


