ประกาศเทศบาลตาบลทะเลทรัพย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
....................................................................................................
ด้วยเทศบาลตาบลทะเลทรัพย์ อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ ข้อ ๑๘ และ ข้อ ๑๙ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
สานักปลัดเทศบาล
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๑ อัตรา

รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ ายประกาศนี้
(เอกสารแนบท้าย ๑)
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือโรค
ดังต่อไปนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๖. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘.ไม่เป็นผู้...

-๒๘. ไม่เป็นผู้เคยถูก ลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ ที่ผ่ านการสรรหาและการเลื อกสรรในวั นที่ ทาสั ญญาจ้าง จะต้ องไม่เป็ นผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรื อลู กจ้ างของราชการส่ วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็ น
โรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย ๒)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัคร (ตามเอกสารแนบท้าย ๔) พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด เทศบาล เทศบาลตาบลทะเลทรัพย์ อาเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จานวน ๑ รูป ติดรูปถ่ายในบัตร
ประจาตัวสอบ จานวน ๒ รูป
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๕. ส าเนาวุฒิ การศึกษา,หรือหนัง สื อรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนที่ ระบุส าขา
ที่ จ ะสมั ค รสอบ กรณี ที่ ห ลั ก ฐานทางการศึ ก ษาดั ง กล่ า วเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ ให้ แ นบฉบั บ ที่ แ ปล
เป็นภาษาไทยพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ
๖. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตาแหน่งละ ๑๐๐.บาท (เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็ นผู้ มีคุ ณสมบั ติ ทั่วไป และคุณสมบั ติเฉพาะส าหรั บต าแหน่งตรงตามประกาศรั บสมั ครจริง และจะต้ องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่...

-๓ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หาก
ตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
ตั้งแต่ต้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
๔.๑ เทศบาลตาบลทะเลทรัพย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สานักงานเทศบาลตาบลทะเลทรัพย์ อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๗๖๕ ๕๐๘๐
๔.๒ เทศบาลตาบลทะเลทรัพย์ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สานักงานเทศบาลตาบลทะเลทรัพย์
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย ๓)
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ
๖๐ โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลทะเลทรัพย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สานักงานเทศบาลตาบลทะเลทรัพย์ อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๗๖๕ ๕๐๘๐
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับวันขึ้น
บัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตาบลทะเลทรัพย์กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุพรทิพย์ บารุงชู
(นางสาวสุพรทิพย์ บารุงชู)
ปลัดเทศบาลตาบลทะเลทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลทะเลทรัพย์

เอกสารแนบท้ าย ๑
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
๒. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อ มูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน
ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
๑.๒ จั ด เก็ บ เอกสาร หนั งสื อราชการ หลั ก ฐานหนัง สื อ ตามระเบีย บวิธี ป ฏิบั ติ เพื่ อ
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๑.๓ รวบรวมข้ อมูล จัดเก็ บข้อมู ล สถิติ เช่น สมุด ลงเวลาปฏิบั ติราชการ รายชื่ อ
พนักงาน ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหาส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
๑.๕ จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
๑.๖ ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน
เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และ
มี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น เอกสารตรวจรั บ รองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
๑.๙ จั ด เตรี ย ม และด าเนิ น การผลิ ต เอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประชุ ม การ
ฝึกอบรมสั มมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้ เอกสารที่ถูก ต้อง ครบถ้ว น และพร้อมใช้ในการ
ดาเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา

-๒๑.๑๐ ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
๑.๑๑ อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่อง
การประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กาหนดเวลา
และบรรลุวัตถุประสงค์
๑.๑๒ ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ย วข้องกับ งานสารบรรณ งานธุร การ งานบริห ารทั่ว ไป งานการบริห ารงานบุคคล งานพัส ดุครุภัณ ฑ์
งานงบประมาณ งานประชาสั ม พัน ธ์ และงานประชุม เพื่อ น ามาประยุก ต์ ใช้ ในการปฏิบั ติ งานได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๒.๒ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๒.๓ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป
๒.๔ ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๓ ปี
๔. อัตราว่าง ๑ อัตรา
๕. ค่าตอบแทน
ลาดับ
ที่
๑.
๒.
๓.

คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ค่าตอบแทน
(บาท)
๙,๔๐๐
๑๐,๘๔๐
๑๑,๕๐๐

เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว
(บาท)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๗๘๕

รวมเป็นเงิน
เดือนละ
(บาท)
๑๑,๔๐๐
๑๒,๒๘๕
๑๓,๒๘๕

๖. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารแนบท้าย ๒

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบั ติง านในฐานะผู้ ป ฏิบั ติง านระดั บต้น ซึ่ง ไม่ จาเป็น ต้อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จการศึกษาระดั บ
ปริ ญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริห ารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง
ขั้น ตอน และวิธีก ารที่ ชัด เจน ภายใต้ การกากั บ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิ บัติง านอื่ นตามที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่
ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖
หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐ
หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒
ชั่วโมง
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่
ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง

เอกสารแนบท้าย ๓
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑. ความรู้
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ตาแหน่งที่จะจ้าง)
๑.๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง

๑๐๐

โดยวิธีสอบข้อเขียน

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับงานที่จะจ้าง)
๒.๑ มีทักษะในตาแหน่งที่สมัคร
๒.๒ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

๑๐๐

โดยวิธีสอบภาคปฏิบัติ

๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
๓.๕ การแต่งกาย
รวม

๑๐๐

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

๓๐๐

๒.ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
เทศบาลตาบลทะเลทรัพย์ จะทาการประเมินสมรรถนะโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ของต าแหน่ ง ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง โดยท าการประเมิ น สมรรถนะ ในวั น ที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลทะเลทรัพย์ รายละเอียดดังนี้
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ประเมินความรู้เกี่ยวกับงานในตาแหน่ง
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล

เลขประจาตัวสอบ
ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลทะเลทรัพย์ อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

รู ปถ่าย
ขนาด ๑ นิ ้ว

ตาแหน่งที่สมัครสอบ
๑.ชื่อ
ชื่อสกุล
สัญชาติ
๒.เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ
อายุ
๓.ตาบลที่เกิด
อาเภอ
จังหวัด
๔.ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
หมู่ที่ ตาบล
อาเภอ
โทรศัพท์
๕.ชื่อ-สกุลภรรยาหรือสามี
.สัญชาติ
ศาสนา
๖.ชื่อ-สกุลบิดา
สัญชาติ
ศาสนา
อาชีพ
ชื่อ-สกุลมารดา
สัญชาติ
ศาสนา
๗.จบการศึกษาขั้นสูงสุด
จากสถาบันใด
๘.วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบครั้งนี้
๙.ได้เคยทางานอะไรมาแล้วบ้าง

ศาสนา
ปี (นับถึงวันสมัคร)
จังหวัด
อาชีพ
อาชีพ
จังหวัด

ความรู้ความสามารถพิเศษ
๑๐.ข้าพเจ้าขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตาแหน่ง
๑๑.ได้ส่งค่าธรรมเนียมการสอบเป็นจานวนเงิน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) มาพร้อมใบสมัครแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าปิดบัง
ข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ ถือว่าข้าพเจ้า
ไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
(ลงชื่อ)……………………………………ผู้สมัคร
(……………………………………)
ยื่นใบสมัคร วันที่………..เดือน…………….………………พ.ศ…………....
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว

ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการ
สมัครแล้ว
ครบถ้วน ( )
จานวน
บาท
ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ( )
ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่
เลขที่
ลงวันที่
(

)
เจ้าหน้าที่รับสมัคร

(

)
ผู้รับเงิน

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว
คุณสมบัติครบถ้วน ( )
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ( )

(

)
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๑ อัตรา
(๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนน ๕๐ คะแนน)
๑. วิชาความสามารถทั่วไป
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็น
ข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจากข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมข้อมูลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๒. วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรู้ ค วามสามารถในการใช้ ภ าษา โดยการให้ ส รุ ป ข้ อ ความและหรื อ ตี ค วาม
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยค
หรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอ่านอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
(๒) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนน ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบั ญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
- ระเบีย บส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(๓) ภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (สอบภาคปฏิบัติ) (๑๐๐ คะแนน)
(๔) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)
โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่ น ความรู้ที่ อาจใช้ประโยชน์ใ นการปฏิ บัติง านในหน้า ที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การ
ปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
หมายเหตุ ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จึงมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

