ประกาศเทศบาลตําบลแมจัน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
***********************************************
ดวยเทศบาลตําบลแมจัน ประสงคจะเปดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน
พนักงานจางทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สังกัดเทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ดังนี้

1. ตําแหนงที่รับสมัคร พนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 ตําแหนง 4 อัตรา ดังนี้

สิ่งแวดลอม

1.1 ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
จํานวน 1 อัตรา สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
1.2 ตําแหนง คนงานทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา สังกัด กองชาง
1.3 ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา สังกัด กองสาธารณสุขและ

2. คุณ สมบัติ ทั่ ว ไป ผูที่ ไ ด รับ การจ า งเป น พนั ก งานจ าง ต องมี คุ ณสมบัติ แ ละไม มี ลัก ษณะ

ตองหามดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกิน 60 ป เวนแตพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
อายุไมเกิน 70 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปน ผูมีกายทุพพลภาพจนไมส ามารถปฏิบัติหนาที่ ได ไรความสามารถหรือจิตฟ นเฟอน
ไม ส มประกอบ หรื อ เป น โรคตามที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศกํ า หนดโรคที่ เ ป น ลั ก ษณะต อ งห า มเบื้ อ งต น
สําหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเทาชาง ในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
ง. โรคติดยาเสพติดใหโทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม เ ป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ เจ า หน า ที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(8) ไมเปนผู..........

-2(8) ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น (ในวันที่ทําสัญญาจาง)

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง/ลักษณะงานและอัตราคาตอบแทน
ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดตามบัญชีรายละเอียดแนบ
ทายประกาศ (บัญชีหมายเลข 1)

4. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
4.1 ระหว า งวั น ที่ 1 3 พฤศจิ ก ายน 2560 – 29 พฤศจิ ก ายน 2560 ในเวลาราชการ
(เวนวันหยุดราชการ)
จังหวัดเชียงราย

4.2 สถานที่ รั บ สมั ค ร ณ สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล เทศบาลตํ า บลแม จั น อํ า เภอแม จั น

5. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร

พรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้
5.1 ใบสมัคร
จํานวน 1 ฉบับ
5.2 ใบรับรองแพทย
จํานวน 1 ฉบับ
5.3 รูปถายหนาตรงไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
5.5 สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
5.6 สําเนาเอกสารการผานการเกณฑทหาร (สําหรับผูสมัครเพศชาย)
จํานวน 1 ฉบับ
5.7 วุฒิการศึกษา (ถามี)
จํานวน 1 ชุด
5.8 หลักฐานอื่นๆ(ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล,ใบรับรองการผานงาน,ใบขับขี่รถยนต
ประเภทตาง ๆ เปนตน

6. คาธรรมเนียมการสมัคร
คนละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน)

7. หลักเกณฑการเลือกสรร
7.1 เทศบาลตําบลแมจัน จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานจางโดยยึด
หลักสมรรถนะความเทาเทียมในโอกาสและประโยชนทางราชการเปนสําคัญ ดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐาน
ยุติธรรม และโปรงใส ตรวจสอบได เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
/7.2 หลักเกณฑการ...........

-37.2 หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติ ยึดหลักสมรรถนะที่จําเปนตองใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานในแตละตําแหนง ดังนี้
(ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรื อ ทั ก ษะเฉพาะของบุ ค คลในเรื่ อ งต า ง ๆ ที่ จํ า เป น ต อ
การปฏิบัติงาน
(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่

8. วิธีการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตํ า บลแม จั น จะทํ า การสรรหาและเลื อ กสรรพนั ก งานจ า งดั ง กล า วในรู ป แบบ
วิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยยึดหลักสมรรถนะตามขอ 7 ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศดังนี้
 บัญชีหมายเลข 2 ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
 บัญชีหมายเลข 3 ตําแหนง คนงานทั่วไป
 บัญชีหมายเลข 4 ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ

9. เกณฑการตัดสินสําหรับผูผานการเลือกสรร ผูที่จะไดรับการขึ้นบัญชีจะตองไดคะแนน

ในแตละภาคตั้งแต (ก) – (ค) ไมนอยกวารอยละ 60

10. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
เทศบาลตําบลแมจั น จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลื อ กสรรเพื่ อ เป น พนั ก งานจาง
ในสังกัดเทศบาลตําบลแมจัน ในวันศุกร ที่ 1 ธันวาคม 2560 (ตั้งแตเวลา 13.00 นาฬิกาเปนตนไป) โดย
ปดประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน (บอร ด ประชาสั ม พั น ธ ) หรื อ สอบถามทางโทรศัพท
ที่หมายเลข 0-5377-2565 , 0-5377-1369-70 (ในเวลาราชการ) ทั้งนี้เทศบาลตําบลแมจันขอสงวนสิทธิที่
จะเพิกถอนรายชื่อ ผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรหรือไมอนุญาตใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเขาหองสอบไดเมื่อ
ตรวจสอบพบในภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่เทศบาลกําหนด

11. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

11.1 ตําแหนง คนงานทั่วไป
11.2 ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ
เทศบาลตําบลแมจันจะดําเนินการเลือกสรร ในวันจันทร ที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยทําการ
ทดสอบความรู (ภาค ก.) การทดสอบความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาค ข.) ทดสอบการเตรียมความพรอมกอน
การปฏิบัติงาน ทดสอบความรูเกี่ยวกับขยะ และ (ภาค ค.) การประเมินคุณสมบัติสวนบุคคลอื่น ๆ ตั้งแตเวลา
09.00 นาฬิกาเปนตนไป ณ อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน

/1.1.3 ตําแหนง................

11.3 ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
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 วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 สอบขอเขียน ภาค ก.
ทดสอบภาคความรู ค วามสามารถทั่ ว ไปและความสามารถเฉพาะตํ า แหน ง (ภาค ก.)
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชุมเทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
หากมาหลังเวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ
 วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 สอบภาคปฏิบัติ ภาค ข.
ทดสอบสมรรถนะทางรางกาย สําหรับพนักงานดับเพลิง ตั้งแตเวลา 09.30 นาฬิกา เปนตนไป
โดยเทศบาลจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เขารับ การสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
ภายในเวลา ๑4.3๐ นาฬิกา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
หรือ สอบถาม ทางโทรศัพท ที่หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๒๕๖๕ หรือ ๐-๕๓๗๗-๑๓๖๙-๗๐
 วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ ภาค ค.
โดยเทศบาลจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณในวัน ที่ 8 ธั น วาคม 2560
ภายในเวลา ๑4.3๐ นาฬิกา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
หรือ สอบถาม ทางโทรศัพท ที่หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๒๕๖๕ หรือ ๐-๕๓๗๗-๑๓๖๙-๗๐
เริ่มสอบสัมภาษณ (ภาค ค.) ณ หองประชุมเทศบาลตําบลแมจัน ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
เปนตนไปจนกวาจะแลวเสร็จ และใหผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ มารายงานตัวเพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
ระหวางเวลา ๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม ๒๕60 หากพนกําหนดดังกลาวจะถือวา
สละสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ
อนึ่ ง การเข า สอบทุ ก ภาค ผู เ ข า สอบจะต อ งแสดงบั ต รประจํ า ตั ว ผู ส มั ค รสอบพร อ มกั บ
ประจํ าตั วประชาชนหรื อบั ตรอื่น ที่ ทางราชการออกใหท่ียังไมห มดอายุซึ่งติดรูปถายและปรากฏเลขประจําตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก อยางชัดเจน

12. การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร

12.1 เทศบาลจะประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม
2560 (ตั้ งแต เ วลา 13.00 นาฬิกาเป น ตนไป) โดยปดประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน หรือ
สอบถามทางโทรศัพทที่หมายเลข 0-5377-2565 , 0-5377-1369-70 (ในเวลาราชการ) โดยเรียงลําดับจาก
ผูผานการเลือกสรรที่ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
 กรณีที่ผูผานการเลือกสรรไดคะแนนรวมเทากันใหผูที่ไดคะแนนการสัมภาษณ
(ภาค ค.) มากกวาเปนผูที่อยูในลําดับสูงกวา
 กรณีที่ผูผานการเลือกสรรไดคะแนนการสัมภาษณ (ภาค ค.) เทากันใหผูที่ได
คะแนนการสอบภาคปฏิบัติ (ภาค ข.) มากกวาเปนผูที่อยูในลําดับสูงกวา
 กรณีที่ผูผานการเลือกสรรไดคะแนนการสอบภาคปฏิบัติ (ภาค ข.)เทากันใหผูที่
ไดคะแนนการสอบภาคความรู (ภาค ก.) มากกวาเปนผูที่อยูในลําดับสูงกวา
 กรณี ที่ ผูผานการเลือกสรรไดคะแนนการสอบภาคความรู (ภาค ก.) เทากั น
ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวผูสมัครสอบในลําดับกอนเปนผูที่อยูในลําดับสูงกวา
/12.2 การขึ้นบัญชี.......

-512.2 การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร โดยกําหนดใหบัญชีมีอายุ ไมเกิน 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี
แตถากรณีที่เทศบาลไดประสงคจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเปนพนักงานจางตําแหนงเดียวกันนี้อีก และได
ขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรใหม บัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิก

13. การจัดจาง

เทศบาลตําบลแมจัน จะทําสัญญาจางโดยมีระยะเวลาคราวละไมเกิน 1 ป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมและความจําเปนของเทศบาลตําบลแมจันในการตอสัญญาจาง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นางสาวปยนุช ไชยกุล)
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน

บัญชีหมายเลข 1
บัญชีลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และอัตราคาตอบแทนของพนักงานจาง
(แนบทายประกาศเทศบาลตําบลแมจัน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ลงวันที่
ลําดับ
1

ตําแหนง

ประเภท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานดับเพลิง พนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่พนักงานประจํารถดับเพลิงชวยเหลือ
ในการดับเพลิง ประจํารถบรรทุกน้ําชวยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
และปฏิบัติหนาที่ในลักษณะที่ คลายกับ
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
การปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม ระงับอัคคีภัยที่
เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไป ลด
อันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม
รักษาและบํารุงขวัญ ตลอดจนทรัพยสิน ของ
ประชาชนเปน สวนใหญ รวมทั้งปองกันและ
บรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การ
อพยพผูประสบภัยและทรัพยสินชวยเหลือ
สงเคราะหผูประสบภัย การฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุด
เสียหายใหคืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลได
กําหนดไว เปนตน และปฏิบัติหนาที่หรืองานอื่น
ใดที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

พฤศจิกายน 2560)

คาตอบแทน : เดือน

ไมจํากัดคุณวุฒิ แตตองมีรางกายที่สมบูรณ
คาจาง 9,000.- บาท
แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวที่เปนอุปสรรคในการ พ.ช.ค. 1,000.- บาท
ปฏิบัติงานในหนาที่ มีความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานดานการดับเพลิง การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนมีความรู
ความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
รักษาความสงบ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ
อื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่อยาง
เหมาะสม

หมายเหตุ

-2ลําดับ
2

ตําแหนง
คนงานทั่วไป
สังกัดกองชาง

ประเภท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานจางทั่วไป ทําหนาที่ในลักษณะที่ใชแรงกายที่เปนภารกิจโดยตรง
ของกองชาง เชน การตัดหญา การดูแล บํารุง รักษา
ไมดอกไมประดับ ภายในเขตเทศบาล ตลอดจนการ
ซอมแซมเล็กๆ นอยๆ ของตัวอาคารสํานักงาน
พื้นผิวถนน และงานจัดสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมของ
เทศบาลหรือประกอบงานพิธีตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่
อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

คาตอบแทน : เดือน

คาจาง 9,000.- บาท
ไมจํากัดคุณวุฒิ แตตองมีรางกายที่สมบูรณ
แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวที่เปนอุปสรรคใน พ.ช.ค. 1,000.- บาท
การปฏิบัติงานในหนาที่ มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการระมัดระวัง ปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่
และมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจ
อํานาจ หนาที่ของเทศบาลตําบลเปนอยางดี
เพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน

หมายเหตุ

-3ลําดับ

ตําแหนง

3

คนงานประจํารถขยะ
สังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

ประเภท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงาน ทําหนาที่ จัดเก็บขยะมูลฝอย ตามอาคารบานเรือนและที่
จางทั่วไป รองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไปทําลายยังที่
ทําลาย การทําความสะอาดทอระบายน้ํา ในเขต
เทศบาลตําบลแมจันและปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับ
มอบหมาย เชน การจัดสถานที่เพื่อใชในการจัดงาน
รัฐพิธี งานประเพณีทองถิ่น งานกีฬา ตลอดถึง
กิจกรรมโครงการตาง ๆ ที่ทางเทศบาลจัดขึ้น เปนตน

คุณสมบัติเฉพาะ

คาตอบแทน : เดือน

ไม จํ า กั ด คุ ณ วุ ฒิ แต ต อ งมี ร า งกายที่ คาจาง 9,000.- บาท
สมบู ร ณ แ ข็ ง แรง ไม มี โ รคประจํ า ตั ว ที่ เ ป น พ.ช.ค. 1,000.- บาท
อุปสรรคในการปฏิบัติ งานในหน าที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการระมัด ระวั ง ป องกัน
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทํ า งานอย า งเหมาะสมแก
การปฏิบัติหนาที่ และมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับ ภารกิจ อํานาจ หนาที่ของเทศบาล
ตํ า บลเป น อย า งดี เ พื่ อ เป น พื้ น ฐานในการ
ปฏิบั ติงานเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชน

หมายเหตุ

การกําหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ
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๑. ตําแหนง พนักงานดับเพลิง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแมจัน
๒. ประเภทพนักงานจาง
( / ) พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง พนักงานดับเพลิง (ระยะเวลาการจางไมเกิน ๑ ป)
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทํ า หน า ที่ พ นั ก งานประจํ า รถดั บ เพลิ ง ช ว ยเหลื อ ในการดั บ เพลิ ง ประจํ ารถบรรทุ ก น้ํ า ช ว ยเหลื อ
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานขั บ รถบรรทุ ก น้ํ า และปฏิ บั ติ ห น าที่ ในลั ก ษณะที่ คล ายกั บ เจ า หน าที่ ป อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยในการปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไปลดอันตราย
และความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม รักษาและบํารุงขวัญ ตลอดจนทรัพยสิน ของประชาชนเปนสวนใหญ รวมทั้งปองกัน
และบรรเทาอัน ตรายจากอุ ทกภัย วาตภัย การอพยพผูประสบภัย และทรั พยสิ นชว ยเหลือสงเคราะห ผูป ระสบภั ย
การฟ น ฟูบู ร ณะสิ่ งชํ า รุ ดเสีย หายใหคืน สภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลไดกําหนดไว เปน ตน และปฏิบัติหนาที่ห รือ
งานอื่นใดที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔. ความรู ความสามารถที่ตองการ
มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดานการดับ เพลิง การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนมี ค วามรู ความเข า ใจในกฎหมายเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และรั ก ษาความสงบ ตลอดจนระเบี ย บ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางเหมาะสม
ลําดับ
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
๑ ความรู (ภาค ก.)
๓๐
๑) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน จํานวน ๑๐ ขอ
๒) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
จํานวน ๑๐ ขอ
๔) ความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางดานสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง จํานวน ๕ ขอ
๕) ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย และการ
ประมวลผลทางคณิตศาสตร จํานวน ๕ ขอ

วิธีการประเมิน
สอบขอเขียน ๓๐ ขอ
(ผานเกณฑรอยละ ๖๐)
ตองไดคะแนนรวม
ตั้งแต ๑๘ คะแนนขึ้นไป

/๒.ความสามารถ.....

-๒ลําดับ

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๒

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาค ข.) ทดสอบสมรรถนะ
ทางรางกาย ตามหลักเกณฑ ดังนี้
๑) วายน้ํา ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ภายในเวลา ๒ นาที
๓๐ วินาที ไดคะแนนเต็ม ไดคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
(ใหผูเขาสอบนํากางเกงวายน้ํามาดวย)
๒) ดึงขอ ทําได ๑๐ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาที ได
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน (ใหได ๑ คะแนนตอการดึงขอ
๑ ครั้ง)
๓) ดันพื้น ขึ้นสุด-ลงสุด ตามทาที่คณะกรรมการกําหนด
ภายในเวลา ๒ นาที ทําได ๓๐ ครั้ง ไดคะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน
๔) ลุกนั่งตามทาที่คณะกรรมการกําหนด ภายใน
เวลา ๒ นาที ทําได 30 ครั้ง ไดคะแนนเต็ม 10 คะแนน
๕) วิ่ง ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ภายในเวลา ๑๔ นาที
ได ๑๐ คะแนน

๕๐

สอบภาคปฏิบัติ
(ผานเกณฑรอยละ ๖๐)
คะแนนตามหลักเกณฑตองได
ไมต่ํากวา ๓๐ คะแนน

๓

คุณสมบัติสวนบุคคล อื่น ๆ (ภาค ค.)
๑) ดานมนุษยสัมพันธและบุคลิกภาพ
๒) ดานความคิดริเริ่ม
๓) ดานปฏิภาณ ไหวพริบ

๒๐

ทดสอบโดยการสัมภาษณ
(ผานเกณฑรอยละ ๖๐)
ตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวา
๑๒ คะแนน

รวม

๑๐๐
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การกําหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ
1. ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม เทศบาลตําบลแมจนั
2. ประเภทพนักงานจาง
( / ) พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง คนงานทั่วไป (คนงานทั่วไปและประจํารถขยะ) ระยะเวลาการจางไมเกิน 1 ป
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่ในลักษณะที่ใชแรงกาย ที่เปนภารกิจโดยตรงของกองสาธารณสุข คือ ปฏิบัติหนาที่ กวาดถนน จัดเก็บ
ขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไปทําลายยังที่ทําลาย การทําความสะอาดทอระบายน้ํา
การปรับปรุงภูมิทัศน ในเขตเทศบาลตําบลแมจันและปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย เชน การจัดสถานที่เพื่อใชในการจัดงาน
รัฐพิธี งานประเพณีทองถิ่น งานกีฬา ตลอดถึงกิจกรรมโครงการตาง ๆ ที่ทางเทศบาลจัดขึ้น เปนตน
4. ความรู ความสามารถที่ตองการ
มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชอุปกรณ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
และมีความรูเกี่ยวกับการระมัดระวังและการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจ อํานาจ หนาที่ของเทศบาลตําบลเปนอยางดี เพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
ลําดับ
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1 ความรู (ภาค ก.)
30
ทดสอบโดยการสัมภาษณ
- เกี่ยวกับภารกิจในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
- เกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
(ผานเกณฑรอยละ 60)
- เกี่ยวกับการใชอุปกรณ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
ตองไดคะแนน
ไมต่ํากวา 18 คะแนน
2 ความสามารถหรื อ ทั ก ษะเฉพาะ (ภาค ข.) ทดสอบการใช
สอบภาคปฏิบัติ
อุปกรณ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
(ผานเกณฑรอยละ 60)
20
ตองไดคะแนน
- การเตรี ย มความพร อ มทางด า ยกายภาพก อ นเริ่ ม
ไมต่ํากวา 30 คะแนน
ปฏิบัติงานเพื่อปองกันอุบัติเหตุเบื้องตนในการปฏิบัติงาน
10
- ทักษะการใชเครื่องตัดหญา
20
- ทักษะการทํางานยกของ
3

คุณสมบัติสวนบุคคล อื่น ๆ (ภาค ค.)
1) ดานมนุษยสัมพันธและบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ
2) ดานความคิดริเริ่ม ดานทัศนคติในการทํางาน
3) ดานปฏิภาณ ไหวพริบ การแกไขปญหาเฉพาะหนา
รวม

20

100

ทดสอบโดยการสัมภาษณ
(ผานเกณฑรอยละ 60)
ตองไดคะแนน
ไมต่ํากวา 12 คะแนน

การกําหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ

เอกสารหมายเลข 3

๑. ตําแหนง คนงาน สังกัดกองชาง เทศบาลตําบลแมจัน
๒. ประเภทพนักงานจาง
( / ) พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง คนงาน (ระยะเวลาการจางไมเกิน ๑ ป)
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่ในลักษณะที่ใชแรงกายที่เปนภารกิจโดยตรงของกองชาง เชน การตัดหญา การดูแล บํารุง
รักษาไมดอกไมประดับ ภายในเขตเทศบาล ตลอดจนการซอมแซมเล็กๆ นอยๆ ของตัวอาคารสํานักงาน พื้นผิวถนน
และงานจัดสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมของเทศบาลหรือประกอบงานพิธีตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
๔. ความรู ความสามารถที่ตองการ
มี ค วามรู ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การใช อุ ป กรณ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน และมีความรูเกี่ยวกับการระมัดระวังและการปองกันอุบัตเิ หตุจากการทํางานอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจ อํานาจ หนาที่ของเทศบาลตําบลเปนอยางดี
เพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
ลําดับ
สมรรถนะ
๑ ความรู ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
- เกี่ยวกับภารกิจในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล
- เกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
- เกี่ยวกับการใชอุปกรณ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
๒

๓

ความสามารถหรื อ ทั ก ษะเฉพาะ (ภาค ข.) ทดสอบการใช
อุปกรณ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะทางรางกาย
- การเตรี ย มความพร อ มทางด า ยกายภาพก อ นเริ่ ม
ปฏิบัติงานเพื่อปองกันอุบัติเหตุเบื้องตนในการใชเครื่องตัดหญา
เชน แวนตา ถุงมือ รองเทา
- ทักษะการใชเครื่องตัดหญา
- ความเรียบรอยของงานที่ปฏิบัติ
- ทดสอบสมรรถนะทางรางกายโดยการวิ่งรอบสนาม
คุณสมบัติสวนบุคคล อื่น ๆ (ภาค ค.)
1) ดานมนุษยสัมพันธและบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ
2) ดานความคิดริเริ่ม ดานทัศนคติในการทํางาน
3) ดานปฏิภาณ ไหวพริบ การแกไขปญหาเฉพาะหนา
4) ประวัติการทํางาน
รวม

คะแนนเต็ม
๓๐

๑๐

วิธีการประเมิน
ทดสอบโดยการสัมภาษณ
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
(ผานเกณฑรอยละ ๖๐)
ตองไดคะแนน
ไมต่ํากวา ๑๘ คะแนน
สอบภาคปฏิบัติ
(ผานเกณฑรอยละ ๖๐)
ตองไดคะแนน
ไมต่ํากวา ๓๐ คะแนน

๑๕
๑๕
๑๐
๒๐

๑๐๐

ทดสอบโดยการสัมภาษณ
(ผานเกณฑรอยละ ๖๐)
ตองไดคะแนน
ไมต่ํากวา ๑๒ คะแนน

