ประกาศเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)
…………………………………………
ด้วย เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึ ง ประกาศรั บ สมัค รเพื่อ การสรรหาและการเลื อกสรรเป็น พนัก งานจ้ างของเทศบาลตาบลก าเนิด นพคุ ณ
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดกองช่าง
จานวน 1 ตาแหน่ง
1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จานวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด สานักปลัด
จานวน 2 ตาแหน่ง
1) ตาแหน่ง คนงาน
จานวน 1 อัตรา
2) ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
จานวน 1 อัตรา
สังกัด กองการศึกษา
จานวน 1 ตาแหน่ง
3) ตาแหน่ง คนงาน
จานวน 1 อัตรา
รายละเอียดตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ น ผู้ มี กายทุ พพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้ าที่ ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นสาหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4.2 วัณโรคในระยะอันตราย
4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
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(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้รับกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้ อมหลั กฐาน ณ ห้ องส านั ก ปลั ด ชั้น 1 เทศบาลตาบลกาเนิ ดนพคุณ อาเภอบางสะพาน จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 - 26 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งนาสาเนารับรองความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร
ดังต่อไปนี้
1. สาเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง
จานวน 1 ฉบับ (พนักงานจ้างภารกิจ)
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
6 เดือน จานวน 2 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 2(4) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1
เดือน นับถึงวันสมัคร (ใช้ฉบับจริง)
จานวน 1 ฉบับ
5. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานทาง
ทหาร สด.8 หรือ สด.53 (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
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สมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จานวน 100 บาท
สมัครเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จานวน 50 บาท
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆหรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครอัน
เป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
4.1 เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิรับการประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ สานักงานเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ อาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
4.2 เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ (ชั้น 2) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข)
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ ส มัครต้ อ งได้รั บ การประเมินสมรรถนะตามหลั ก เกณฑ์ การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
6. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร
6.1 ให้ผู้เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างไปถึง
สถานที่สอบ เพื่อรายงานตัวก่อนเข้ารับการสอบฯ ในเวลา 08.30 – 09.00 น. หากพ้นกาหนดเวลา
ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการสอบฯ
6.2 ต้องนาบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบ เพื่อใช้
แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงครบถ้วน จะไมได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60 โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบที่
ได้ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ สานักงานเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ (บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า
สานักงาน) หรือทางเว็บไซด์ WWW.NOPPAKOONMUNIC.GO.TH
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณกาหนด
10. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรโดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้ลาดับที่สูงกว่า และจะขึ้นบัญชี

-4ผู้สอบได้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี และผู้ที่ได้รับการเลือกสรรได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมี
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
9.1 ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว
9.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
9.3 มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่
11. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ กาหนด
12. ข้อสงวนสิทธิ
เทศบาลตาบลกาเนิด นพคุณ ขอสงวนสิท ธิที่จ ะไม่เ รีย กจ้า งบุค คลใดก็ไ ด้ใ นกรณีที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วไม่เห็นชอบในการจ้าง
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ โดยผู้ที่เข้ารับการเลือกสรรหรือผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ให้ถือว่าผู้เข้ารับการเลือกสรรทุกคนได้รับทราบเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตาบลกาเนิดนพคุณ

แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
----------------------------------------------------------------------------------------------------1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ ตรวจ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง
ติดตั้ง และบารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คานวณราคาและประมาณราคาใน
การดาเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม
การใช้งาน ดูแล บารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
1.2 จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบารุงรักษา
1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน
หรือกฎหมายกาหนด
1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิติงาน ให้มี
จานวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้ รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.2 ประสาน แลกเปลี่ ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้า
กาลังอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ
ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและ
ปรั บ อากาศ หรื อสาขาวิช าหรื อทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้คุณ สมบัติเฉพาะส าหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศ....

-23. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้า
กาลังอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ หรือสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง ตามที่เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณกาหนดในวันทาสัญญา
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช.
คุณวุฒิ ปวท.
คุณวุฒิ ปวส.

เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ

9,400
10,840
11,500

บาท
บาท
บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
----------------------------------------------------

-32. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
2.1 ตาแหน่ง คนงาน สังกัด สานักปลัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบดูแลทาความสะอาดสถานที่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสานักงาน และบริเวณ
ภายในเทศบาล ห้องประชุม ห้องน้า โรงจอดรถ งานต้อนรับบุคคล จัดสถานที่ประชุม ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) เพศหญิง ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
(2) ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และทักษะของบุคคล
ดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ
ระยะเวลาการจ้าง ตามที่เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณกาหนดในวันทาสัญญา
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว คราวเดือนละ 1,000 บาท
รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-42.2 ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัด สานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทาหน้าทีพ่ นักงานประจารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจารถบรรทุกน้า ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน้า รวมทั้งป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพ
ผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชารุด เสียหายให้คืนสภาพเดิม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทาหน้าที่เป็นพนักงานประจารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจารถบรรทุกน้า ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. เพศชาย ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
2. ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและ
น้ายาเคมีต่างๆ
ระยะเวลาการจ้าง ตามที่เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณกาหนดในวันทาสัญญา
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท
รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-52.3 ตาแหน่ง คนงาน สังกัด กองการศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ทาทะเบียนคุมรายชื่อสมาชิกออกกาลังกายเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
2. จดบันทึกข้อมูลการใช้บริการ อาคารออกกาลังกายเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
3. ทาความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารออกกาลังกายเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
4. ทาหน้าที่ควบคุมดูแลผู้เข้าใช้บริการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) ไม่จากัดเพศ และวุฒิการศึกษา
(2) ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และทักษะของบุคคล
ดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ
ระยะเวลาการจ้าง ตามที่เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณกาหนดในวันทาสัญญา
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท
รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาคผนวก ข.
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
----------------------------------------------------------------------------------------------------หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง
วันที่
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
3 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ได้แก่
100 คะแนน
1. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข (50 ข้อ)
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
2. เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบัน
3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ภาคความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง ภาค ข 100 คะแนน
ได้แก่
(50 ข้อ)
1. หลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบ
ไฟฟ้า
2. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและผังเมือง
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ง ภาค ค. โดย 100 คะแนน
ประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ จ าก
ประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารท างาน ประวั ติ
การศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้
เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์
ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ห น้ า ที่ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ จริยธรรม คุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกอื่นๆ เป็นต้น

วิธีการ
ประเมิน
ข้อสอบ
ปรนัย

ข้อสอบ
ปรนัย

สอบ
สัมภาษณ์

ภาคผนวก ข.
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
----------------------------------------------------------------------------------------------------หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1.1 ตาแหน่ง คนงาน สังกัดสานักปลัด
1.2 ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัดสานักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
1.3 ตาแหน่ง คนงาน สังกัดกองการศึกษา
ประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์
วันที่
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
3 ธันวาคม 2563
เวลา 13.3 0 น. เป็นต้นไป ประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ ความ 100 คะแนน
เหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ จ ากประวั ติ ส่ ว นตั ว
ประวั ติ ก ารท างาน ประวั ติ ก ารศึ ก ษา และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจาก
การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่ า งๆ ความรู้ ที่ อ าจเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ปฏิบัติงานหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
คุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอื่นๆ
เป็นต้น

วิธีการ
ประเมิน
สอบ
สัมภาษณ์

