ประกาศเทศบาลตาบลคลองจิก
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
..........................................
ด้วย เทศบาลตาบลคลองจิก มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ
เลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25 60 อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 2 การกาหนดตาแหน่ง
การจ้าง หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรให้เป็น
พนักงานจ้างในตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
กองการศึกษา
1.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด
2. พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 4 ตาแหน่ง 5 อัตรา
สานักปลัดเทศบาล
1.1 ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
1.2 ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง

จานวน 1 อัตรา

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

กองช่าง
1.1 ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
จานวน 1 อัตรา
1.2 ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-28. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
10.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด ดังต่อไปนี้
( ก ) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
( ข ) วัณโรคในระยะอันตราย
( ค ) โรคเท้าช้าง ที่ปรากฏอาการที่เป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
( ง ) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
( จ ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
กองการศึกษา
3.1 ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด

จานวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดทาคาค้น ดัชนี กฤตภาค บรรณานุกรม เพื่อการบริการและการสืบค้น พิจารณาจัดหาและคัดเลือก
หนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อให้มีหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพบริการแก่นักเรียนและประชาชน ดูแล เก็บรักษา ซ่อมแซม
หนังสือ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการ ดูแล อาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดมีบรรยากาศ
ที่ดี ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้บริการแนะนาแหล่งข้อมูลและวิธีการใช้ห้องสมุดบริการ
ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เข้าใช้ บริการ เพื่ออานวยความสะดวก
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษ์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาในการจ้าง
4 ปี
ค่าตอบแทน
อัตราเดือนละ 11,500.-บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785.-บาท

/พนักงานจ้าง.......

-33.2 พนักงานจ้างทั่วไป
สานักปลัดเทศบาล
3.2 ชื่อตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง

จานวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ดับเพลิง ของเทศบาลตาบลคลองจิก ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาด แก้ไข
ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์ดับเพลิงและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ดับเพลิง ของเทศบาลตาบลคลองจิก ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาด แก้ไข
ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์ดับเพลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. เพศชาย
2. ไม่จากัดคุณวุฒิการศึกษา
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท 2
4. สามารถทางานล่วงเวลาได้
ระยะเวลาในการจ้าง
1 ปี
ค่าตอบแทน
อัตราเดือนละ 9,000.- บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.-บาท
3.3 ชื่อตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง

จานวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิงประจารถดับเพลิง รถบรรทุกน้า ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถดับเพลิง หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิงประจารถดับเพลิง รถบรรทุกน้า ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถดับเพลิงหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2. ไม่จากัดเพศ
2. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง
และน้ายาเคมีต่างๆ หรือ
4. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยงานดับเพลิง
ของทางราชการมาแล้วโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกให้
ระยะเวลาในการจ้าง
1 ปี
ค่าตอบแทน
อัตราเดือนละ 9,000.- บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.-บาท
/กองช่าง.......

-4กองช่าง
3.4 ชื่อตาแหน่งคนงานทั่วไป
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ช่วยงานก่อสร้าง งานโยธาและการบารุงรักษาด้านช่าง ภายใน
บริเวณที่ตั้งสานักงานเทศบาลฯ ในเขตตาบลคลองจิก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
ช่วยงานก่อสร้าง งานโยธาและการบารุงรักษาด้านช่าง การก่อสร้าง
เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้า เป็นต้น ภายในบริเวณที่ตั้งสานักงานเทศบาลฯ ในเขตตาบลคลองจิก และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ
2. ไม่จากัดคุณวุฒิการศึกษา
3. สามารถทางานล่วงเวลาได้
ระยะเวลาในการจ้าง
1 ปี
ค่าตอบแทน
อัตราเดือนละ 9,000.- บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.-บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.5 ชื่อตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

จานวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ ตลอดจนบารุงรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
ของรถบรรทุกขยะของเทศบาลตาบลคลองจิก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

น้อย ๆ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ ตลอดจนบารุงรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
รถบรรทุกขยะของเทศบาลตาบลคลองจิก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชาย
2. ไม่จากัดคุณวุฒิการศึกษา
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท 2 และมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
4. สามารถทางานล่วงเวลาได้
ระยะเวลาในการจ้าง
1 ปี
ค่าตอบแทน
อัตราเดือนละ 9,000.- บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.-บาท

/กองสาธารณสุขฯ.......

-5กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.5 ชื่อตาแหน่งคนงานทั่วไป
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น การแบกหามสิ่งของ กวาดถนน ทาความสะอาดรอบบริเวณ
สานักงานเทศบาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป บริเวณสานักงานเทศบาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดเพศ
2. ไม่จากัดคุณวุฒิการศึกษา
3. สามารถทางานล่วงเวลาได้
ระยะเวลาในการจ้าง
1 ปี
ค่าตอบแทน
อัตราเดือนละ 9,000.- บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.-บาท
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เริ่มเปิดรับสมัครวัน ที่ 6 - 14 มีนาคม พ.ศ.25 60 ณ เทศบาลตาบลคลองจิก เวลา 08.30 –
16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามและตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่
สานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลคลองจิก โทรศัพท์หมายเลข 035-269756
5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน
1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน
1 ฉบับ
- สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว
จานวน
2 รูป
- ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
จานวน 1 ฉบับ
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 (เฉพาะตาแหน่งพนักงานขับรถฯ) จานวน 1 ฉบับ
- เอกสารอื่นฯ ที่เกี่ยวข้องเช่นใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จานวน 1 ฉบับ
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เทศบาลตาบลคลองจิก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกใน วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.
2560 เวลา 11.00 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. วัน เวลา และสถานที่สอบ
เทศบาลตาบลคลองจิก จะทาการสอบคัดเลือกใน วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560
โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลคลองจิก
ชั้น 2
/หลักสูตร..........

-68. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
สาหรับตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ วิธีการสอบแข่งขันมีดังนี้
ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยคานึงถึงระดับความรู้
ความสามารถ ที่ต้องการของตาแหน่ง
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม
การปรับตัวการเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อย่างอื่น
การสอบแข่งขัน
จะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน
หลังจากนั้นผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร
ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยคานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
สาหรับตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป วิธีการสอบแข่งขัน มีดังนี้
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวการเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
เทศบาลตาบลคลองจิก
จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก ในแต่ละตาแหน่งภายใน
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานเทศบาลตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
/10.การขึ้นบัญชี.........

-710. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1. เทศบาลตาบลคลองจิกจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลาดับที่จาก
ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาษาไทยในความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่า
2. เทศบาลตาบลคลองจิก จะขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้แต่ละตาแหน่งไว้ไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีการสอบแข่งขัน
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
3. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
4. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการขอแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
5. ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการแต่งตั้งภายในเวลาที่เทศบาลตาบลคลองจิกสั่งแต่งตั้งตาม
กาหนด
6. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามกาหนดเวลาที่จะแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
7. ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
11. การบรรจุแต่งตั้ง
1. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งตามลาดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตาแหน่ง
ตามตาแหน่งว่างของเทศบาลตาบลคลองจิก
2. ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตาบลคลองจิกพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะ
ในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบตั หิ น้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลคลองจิก

ผนวก ก
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
(ท้ ายประกาศองค์การบริหารส่ วนตาบลคลองจิก
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือ่ การสรรหาและเลือกสรรเข้ าเป็ นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2549)


1. ตาแหน่ ง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกและจัดเก็บขยะมูลฝอย
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
1. คุณวุฒิข้นั ต่าของการศึกษาภาคบังคับ
2. ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผา่ นการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็ นการเฉพาะ ผูน้ ้ นั จะต้อง
เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบตั ิไม่ต่ากว่า 5 ปี และจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความมีทกั ษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรื อหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบตั ิ
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล กฎหมายว่าด้วยและกฎหมาย กฎ
ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความละเอียดแม่นยา
2. ตาแหน่ งพนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
1. คุณวุฒิข้นั ต่าของการศึกษาภาคบังคับ
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล กฎหมายว่าด้วยและกฎหมาย กฎ
ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
3. ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความละเอียดแม่นยา
3. ตาแหน่ งคนงานทั่วไป
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง
1. คุณวุฒิข้นั ต่าของการศึกษาภาคบังคับ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล กฎหมายว่าด้วยและกฎหมาย กฎ
ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความละเอียดแม่นยา

