
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลสระบัว 
เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลต าบลสระบัว 

                                     …………………………………………… 
 

         ด้วยเทศบาลต าบลสระบัว   มีความประสงค์จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  บุคคลเป็น
พนักงานจ้าง ของเทศบาลของเทศบาลต าบลสระบัว  

        อาศัยอ านาจตามความในข้อ  18  ข้อ  19  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  27  กรกฎาคม  2547  จึงประกาศ 
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลต าบลสระบัว จ านวน 4 อัตรา  ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
       ส านักปลัดเทศบาล 
          -   พนักงานจ้างทั่วไป       ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง จ านวน    4   อัตรา  

 2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
              2.1  คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  4  
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันที่  27  กรกฎาคม  2547  ดังนี้ 

ข้อ  4     ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี   และไม่เกิน 60  ปี  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อายุไม่เกิน  70  ปี 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล 

5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น

ของรัฐ 
 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตาม 

ภาคผนวก  ก.  แนบท้ายประกาศนี้) 
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2.3  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่รับรองส าเนาความถูกต้อง  ต่อเจ้าหน้าที่รับ

สมัคร  ดังต่อไปนี้   
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 

1  ปี  จ านวน  3  รูป 
(2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาใบทหารกองเกินหรือ   

ส.ด.9 (ถ้ามี)  จ านวนอย่างละ  1 ชุด 
         (3)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรีก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน 
         (4)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรอง  และระเบียบแสดงผลการเรียน  จ านวน 1 ชุด  
         (5)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบหย่า  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 

 3.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครทุกต าแหน่งต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  ต าแหน่งละ 100  บาท (ค่าธรรมเนียม
จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ)   
 

4.   ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบ       
ในการตรวจสอบ    และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป    และคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งที่รับสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบจริง     และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบรับสมัคร    พร้อมทั้งยื่น    และแสดงหลักฐานตามวัน    เวลาและ  สถานที่ที่ก าหนด     ในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน   เวลา     และสถานที่ที่ก าหนด    หรือยื่นไม่ครบถ้วน   
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบแข่งขันได้     และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบ  จะถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 

 5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองท่ีฝ่าย
บริหารงานบุคคล  ส านักปลัดเทศบาลต าบลสระบัว  ต าบลลาดตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   
ตั้งแต่วันที ่ 16-26  มกราคม  2562  ในวันและเวลาราชการ 
 

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  วัน เวลา และสถานที่สอบ  คัดเลือก/
เลือกสรร 

เทศบาลต าบลสระบัว  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  เวลา  และสถานที่เลือกสรร
ให้ทราบใน วันที่   30  มกราคม  2562     โดยให้เป็นหน้าที่ผู้สมัครที่จะต้องตรวจดูรายชื่อด้วยตนเอง  ซึ่ง
จะปิดประกาศไว้  ณ  ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลสระบัว  และด าเนินการสอบ  คัดเลือก
หรือเลือกสรร  - ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562 (ข้อเขียน)   เวลา 09.00  น   ณ  ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลสระบัว ชั้น 2 และในวันที่   

-ในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2562 (สัมภาษณ์)  เวลา 09.00 น  ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลสระบัว  ชั้น  2 
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7.   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก 
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนใน
การประเมินสมรรถนะร้อยละ  60   
         ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
 
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
 

80 
 

20 
 

 โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  

 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 ๑.  เทศบาลต าบล สระบัว จะท าการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ตารางข้างต้น 
 ๒.  วิธีการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้  

๒.๑  ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องแต่งกายชุดสุภาพ 
๒.๒  ผู้เข้ารับการเลือกสรรไปถึงที่ท าการเลือกสรรก่อนก าหนดเวลาด าเนินการเลือกสรร พร้อมน าบัตร

ประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย 
๒.๓  ผู้เข้ารับการเลือกสรรไม่มาตามก าหนดเวลา  จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร 

๒.๔  ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาสอบ 
๒.๕  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่เลือกสรรโดยเคร่งครัด 
๒.๖  ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการเลือกสรรนี้  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตในการ 

เลือกสรรคณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าว 
 ใช้วิธีการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่รับสมัครดังต่อไปนี้  
 8.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างจะต้องได้คะแนนทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  

9  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรร 
เทศบาลต าบลสระบัว    จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างในวันที่  6  กุมภาพันธ์ 

2562   โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา  และบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   มีก าหนด  1  ปี  นับ
แต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกัน
นี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ให้เป็นอันยกเลิก 

10  การบรรจุแต่งตั้ง 
 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลสระบัว  
ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านเลือกสรรในระยะเวลาที่เทศบาลต าบลสระบัว  ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี 
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 ทั้งนี้  ผู้ที่รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลสระบัว  จะต้องปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของเทศบาลต าบลสระบัว  และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 อนึ่ง  ส าหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้  ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ  หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  เทศบาลต าบลสระบัวจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
รับสมัครและขอสงวนสิทธิ์ในการสรรหาและเลือกสรร  และท าสัญญาจ้าง  และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีท่ี
ท าสัญญาจ้างแล้ว 

               จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

           ประกาศ   ณ   วันที่      4   มกราคม พ.ศ.  2562 
 
 

 
                         (นายวรรณสิทธิ์   แสงมาลี) 

                          นายกเทศมนตรีต าบลสระบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก  ก.  แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  4   มกราคม  2562 

“ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   และอัตราค่าตอบแทน” 
…………………………………………………….. 

 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งดังนี้ 

ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป  หรือวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
2.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่อ 
งเครื่องมือดับเพลิง และ 

น ้ายาเคมีต่าง ๆ หรือ 
 3.  ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทาง 
               ราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ 

 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ท้าหน้าที่เป็นพนักงานประจ้ารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง  
 ๒. ท้าหน้าที่ประจ้ารถบรรทุกน ้าช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน ้า หรือ  
 ๓. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ     

  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ   9,000.-   บาท  
     ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว อัตราเดือนละ  1,000  บาท 
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