ประกาศเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทาการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ประจาปี พ.ศ. 2561
***********************************
ด้วยเทศบาลตาบลทองผาภูมิ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์รับสมัคร
สอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า เป็ น พนั ก งานจ้ า ง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 (ครั้ ง ที่ 2) จึ งอาศั ย อ านาจตามความ
ข้อ 18 และข้อ ๑๙ แห่ งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ พนั ก งานจ้ า ง ลงวั น ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 6)
ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลทองผาภูมิ ประจาปี พ.ศ.2561 ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด) จานวน ๑ อัตรา
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน ๑ อัตรา
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู
จานวน 3 อัตรา
1.2 ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
- ตาแหน่ง คนงานประจารถดับเพลิง
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง คนงาน (งานธุรการ สานักปลัดเทศบาล)
จานวน ๑ อัตรา
- ตาแหน่ง คนงาน (งานเทศพาณิชย์ กองคลัง)
จานวน ๑ อัตรา
2. ระยะเวลาการจ้าง
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ กาหนดระยะเวลาจ้างไม่เกิน 3 ปี
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป กาหนดระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ ผู้ ที่ ส มั ค รสอบเป็ น พนั ก งานจ้ าง ต้ องมีคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่มี ลั ก ษณะต้ องห้ าม
ดังต่อไปนี้
3.1.๑. มีสัญชาติไทย
3.1.๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
3.1.๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.1.๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นสาหรับพนักงานเทศบาล
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
/3.1.๕. ไม่เป็น…

-23.1.๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
3.1.๖. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
3.1.๗. ไม่ เป็ นผู้ เคยต้ องรับโทษจาคุกโดยค าพิ พากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ กเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.1.๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ ที่ ผ่ า นการสรรหาและการเลื อ กสรรในวั น ที่ ท าสั ญ ญาจ้ า ง จะต้ อ งไม่ เป็ น
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้
๔. การรับสมัคร
วิธีการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด สานักงานเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 23 – 31 สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวั น และเวลาราชการ
(โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสาหรับทุกตาแหน่ง จานวน ๑๐๐ บาท
(ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ)
6. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
(1) สาเนาคุณวุฒิการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
(4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๑ รูป
(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
จานวน ๑ ฉบับ
(6) สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล เป็นต้น จานวน ๑ ฉบับ
(7) สาหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑
หมายเหตุ ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย

/7. เงื่อนไข...

-37. เงื่อนไขในการรับสมัคร
7.1 การสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัครและ
รับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือ
แนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
7.2 ผู้ ส มั ค รคัด เลื อ กจะต้ องรับ ผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่าเป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
โดยผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่ งผู้สมัคร
คัดเลื อ กน ามายื่ น ไม่ต รงหรือ ไม่ เป็ น ไปตามประกาศรับ สมัค รคั ดเลื อก ให้ ถือ ว่าผู้ ส มั ครเข้ารับ การคั ดเลื อ ก
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ โดยให้ถือเป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.๒๕61
เวลา ๑3.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สานักงานเทศบาลตาบลทองผาภูมิ อาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
9. กาหนด วัน เวลาและสถานที่ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.0๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุวรรณเสลาภรณ์ อาคาร ๒ ชั้น 3 สานักงานเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
10. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน (ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ก)
11. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จะถื อว่ าเป็ น ผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรร จะต้ องเป็ นผู้ ที่ สอบได้ คะแนนไม่ ต่ ากว่ า
ร้อยละ ๖๐ โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
12. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลต าบลทองผาภู มิ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรร
ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.๒๕61 เวลา 13.๐๐ น. เป็ นต้นไป ณ บอร์ ดประชาสัมพั นธ์ สานักงานเทศบาล
ตาบลทองผาภูมิ
13. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะได้รับการขึ้น
บั ญ ชี ผู้ ได้รับ การคัดเลื อกและจะเรีย งล าดับ ที่จากผู้ ได้คะแนนสู งสุ ดลงมาตามล าดับ ถ้าได้คะแนนเท่ากัน
ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวผู้สมัครคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้ที่ ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก เว้นแต่
13.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้สละสิทธิ์
13.๒ มีการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งที่ขึ้นบัญชีคัดเลือกไว้
13.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งภายในกาหนด
/๑4. การจ้าง…

-4๑4. การจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลทองผาภู มิ จะจ้ า งและแต่ ง ตั้ งผู้ ที่ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรรได้ เรีย ง
ตามลาดับ ตามประกาศบั ญ ชีรายชื่อผู้ผ่ านคัดเลื อกได้ สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จะจ้างและแต่งตั้ง
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี (ก.ท.จ. กาญจนบุรี) แล้วเท่านั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายประเทศ บุญยงค์)
นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ

-5ภาคผนวก ก (1)
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการ
และการแต่งตั้ง การดาเนินการเกี่ยวกับตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒ นาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดทาทะเบียน
ประวัติการรับราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทามาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ ทะเบียน
ประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ศึ ก ษา รวบรวม และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการก าหนดความต้ อ งการและ
ความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชี พ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด
ความรู้ และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจาแนกตาแหน่งและประเมินผลกาลังคนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบการจัดทาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
และการแบ่ งงานภายในให้ มีป ระสิทธิภ าพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.5 ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ง าน เพื่ อ ประกอบการก าหนดต าแหน่ ง
และการวางแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ศึ ก ษา รวบรวมและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นการจั ด ท าหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะ
สมรรถนะของตาแหน่งและการกาหนดระดับตาแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิ ดชอบ เพื่อความ
ชัดเจนและเหมาะสม ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน
1.7 ศึ ก ษา รวบรวม และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการวางหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห าร
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดาเนินการทางวินัย
การรักษาวินัยและจรรยา
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
1.10 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ กระบวนการสรรหาและเลื อ กสรร ตั้ ง แต่ ก ารสอบคั ด เลื อ ก
การคั ดเลื อก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่ อนระดับ เป็ นต้น เพื่ อบรรจุและแต่งตั้งผู้ มีความรู้
ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
/คุณสมบัติ…

-6คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุ ค คล หรื อในสาขาวิช าหรื อ ทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็ นคุ ณ สมบัติ เฉพาะส าหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุ ค คล หรื อในสาขาวิช าหรื อทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็ นคุ ณ สมบัติ เฉพาะส าหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุ ค คล หรื อในสาขาวิช าหรื อทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็ นคุ ณ สมบัติ เฉพาะส าหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน
ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วัน/เวลา
สมรรถนะ
วิธีการ
ประเมิน
12 กันยายน 2561 1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
โดยวิธีการ
เวลา 09.00 – 12.00 น. สาหรับตาแหน่ง (100 คะแนน)
สอบข้อเขียน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
แบบปรนัย
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เวลา 13.00 – 16.30 น. 2. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
โดยวิธีการ
- สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จาก สัมภาษณ์หรือ
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ปฏิบัติ
ทัศนคติ จริย ธรรมและคุณ ธรรม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภ าณไหวพริบ
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ

-7ภาคผนวก ก (2)
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.1 ปฏิบั ติงานด้านการป้องกัน ระวังและบรรเทาสาธารณภั ย ตรวจตรา รับ แจ้งเหตุ เช่น
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายใน
ด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.2 เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อดาเนินการ
ป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
1.3 จัดเตรียม ดูแล บารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การดาเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 รวบรวม จัดทาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สารวจแหล่งน้า เส้นทาง
จราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทาแผนป้องกันรับสถานการณ์
และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
1.5 จั ด ท ารายงาน บั น ทึ ก และสถิ ติ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ในงานป้ อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย
เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิ บั ติ งาน และสนั บ สนุ น งานอื่น ๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรื อ ทางช่ า งเครื่ อ งยนต์ ช่ า งไฟฟ้ า ช่ า งโยธา ช่ า งก่ อ สร้ า ง ช่ า งกลโรงงาน ช่ า งเชื่ อ มและโลหะแผ่ น
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรือ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
/3.ได้รับ...

-83. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุ ณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรื อ ทางช่ า งเครื่ อ งยนต์ ช่ า งไฟฟ้ า ช่ า งโยธา ช่ า งก่ อ สร้ า ง ช่ า งกลโรงงาน ช่ า งเชื่ อ มและโลหะแผ่ น
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน
1. วุฒิ ปวช. ให้ ได้ รับ ค่ าตอบแทนเป็น รายเดือ น เดือ นละ 9,400 บาท และค่ าครองชี พ
ชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด
2. วุฒิ ปวท. ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 10,840 บาท และค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด
3. วุฒิ ปวส. ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 11,500 บาท และค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด
2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วัน/เวลา
สมรรถนะ
วิธีการ
ประเมิน
12 กันยายน 2561 1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
โดยวิธีการ
เวลา 09.00 – 12.00 น. สาหรับตาแหน่ง (100 คะแนน)
สอบข้อเขียน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พ.ศ.2560
แบบปรนัย
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง
- พ.ร.บ.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (เฉพาะในส่ ว นที่
เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย)
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เวลา 13.00 – 16.30 น. 2. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
โดยวิธีการ
- สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จาก สัมภาษณ์หรือ
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ปฏิบัติ
ทัศนคติ จริย ธรรมและคุณ ธรรม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภ าณไหวพริบ
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ

-9ภาคผนวก ก (3)
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ครูช่วยสอน จานวน 3 อัตรา
- สาขาวิชาเอกปฐมวัย
จานวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกพลศึกษา
จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ พั ฒ นาผู้ เรี ย น
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา(โรงเรียน) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณวุฒิ ไม่ต่ากว่าปริญ ญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่
ก.ท. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ ในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อัตราค่าตอบแทน
ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วัน/เวลา

สมรรถนะ

12 กันยายน 2561 1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับ
เวลา 09.00 – 12.00 น. ตาแหน่ง (100 คะแนน)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ด้านการเรียน การสอน หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกที่สมัคร

วิธีการ
ประเมิน
โดยวิธีการ
สอบ
ข้อเขียน
แบบปรนัย

- 10 วัน/เวลา
เวลา 13.00 – 16.30
น.

สมรรถนะ

วิธีการประเมิน

2. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
- สั ง เกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ งหน้ า ที่ โดยวิธีการ
จากประวัติ ส่ ว นตัว ประวัติ การศึก ษา ประวัติการท างาน ท่ว งที ว าจา อุ ป นิสั ย สัมภาษณ์หรือ
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
ปฏิบัติ
พริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
- ทดสอบการสอน

- 11 ภาคผนวก ก (4)
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานประจารถดับเพลิง
จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ท าหน้ าที่ เป็ น พนั กงานประจารถดับ เพลิ ง ช่ว ยเหลื อ ในการดั บ เพลิ งประจ ารถบรรทุ กน้ า
ช่วยเหลือการปฏิบั ติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้าหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถประเภทที่ 2
อัตราค่าตอบแทน
ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวตามที่
กฎหมายกาหนด
2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วัน/เวลา
สมรรถนะ
วิธีการ
ประเมิน
12 กันยายน 2561 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
เวลา 09.00 – 12.00 น. สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จาก โดยวิธีการ
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ สัมภาษณ์
ทัศนคติ จริย ธรรมและคุณ ธรรม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภ าณไหวพริบ
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ

- 12 ภาคผนวก ก (5)
แนบท้ ายประกาศเทศบาลต าบลทองผาภูมิ ลงวัน ที่ ติ ดภารกิจไปศึกษาดู งานงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศครั้งที่ 10 ในวันที่ 9 - 11 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ อาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต

16 สิงหาคม 2561
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงาน
1. คนงาน (งานธุรการ สานักปลัด)
จานวน 1 อัตรา
2. คนงาน (งานเทศพาณิชย์ กองคลัง) จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
อัตราค่าตอบแทน
ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวตามที่
กฎหมายกาหนด
2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วัน/เวลา
สมรรถนะ
วิธีการ
ประเมิน
12 กันยายน 2561 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
เวลา 09.00 – 12.00 น. สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จาก โดยวิธีการ
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ สัมภาษณ์
ทัศนคติ จริย ธรรมและคุณ ธรรม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภ าณไหวพริบ
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ

