ประกาศเทศบาลตาบลบ้านกอก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบ้านกอก
*********************
ด้วยเทศบาลตาบลบ้านกอก มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากาลัง ป ประจาปงบประมา 2561 – 256
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบ้านกอก
อาศั ย อานาจตามความในข้ อ 18 และข้ อ 19 แห่ งประกาศค ะกรรมการพนั ก งาน
เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๔๗
และประกาศค ะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเก ฑ์และเงื่อนไขมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรร
หาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบ้านกอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่งที่รับสมัคร และรายละเอียดการจ้าง
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุ วุฒิ จานวน 1 อัตรา
1.1.1 กองคลัง
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา
1.2.1 สานักปลัดเทศบาล
(1) ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
จานวน 1 อัตรา
๒. คุณ สมบัติทั่วไป และคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ป และไม่เกิน ๖๐ ป
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษ ะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วั โรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมื อง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ น ผู้ ดารงต าแหน่ งผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ค ะผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น สมาชิ กสภา
ท้องถิ่น
/(7)ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ...

-2(๗) ไม่เป็ น ผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่ เป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็น
ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง เจ้ าหน้ าที่ ในพรรคการเมื อ ง ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น
ค ะผู้ บ ริห ารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลู กจ้างส่ วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
๒.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.)
3. การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัครเข้ารับ การสรรหาและเลื อกสรรเป็ นพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้านกอก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ในวันและ
เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.– 12.00 น. และเวลา 13.00 น.
– 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) งานการการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านกอก
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4584-5101
และทางเว็บไซด์ www.bankokubon.go.th โดยผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ได้เพียงตาแหน่งเดียว
เท่านั้น
3.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จานวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ตาแหน่ง
ที่สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ จานวน ๑ ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(4) สาเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่
แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุ วุฒิการศึกษาตรงตามคุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาฯ โดย
จะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับ รองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กาหนด ซึ่งออกให้ ไม่เกิน
๑ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จานวน ๑ ฉบับ
(6) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
ฯลฯ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อผู้สมัครกากับไว้ด้วย
/ . วิธีการรับสมัคร...

-33.3 วิธีการรับสมัคร
1) ผู้รับสมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ที่สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านกอก
2) ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยลายมือตนเอง โดยใช้ปากกาสีน้าเงินหรือสีดา แล้วยื่น
ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตามที่กาหนด ให้เจ้าหน้าที่รับสมัคร
3) เจ้าหน้าที่รับสมัคร ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามที่กาหนดและ
ออกบัตรประจาตัวผู้สมัครให้ผู้สมัครเพื่อนามาแสดงทุกครั้งที่เข้ารับการเลือกสรร
3.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร ในวันยื่นใบสมัคร 100 บาท (ค่าธรรมเนียม
ในการสมัครเทศบาลตาบลบ้านกอกจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากร ีใด ๆ ทั้งสิ้น)
4. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบ้านกอก จะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุ สมบัติทั่วไป และคุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ ถูกต้องครบถ้วน ในกร ีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุ วุฒิ
การศึกษาไม่ ตรงตามคุ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ งที่ ส มัค รอัน เป็ น ผลท าให้ ผู้ ส มั ครไม่ มีสิ ทธิส มั ครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลบ้านกอก จะประกาศรายชื่อและหมายเลขประจาตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
6. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
6.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สอบข้อเขียน ในวันที่
ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 11. 0 น. สานักงาน
เทศบาลตาบลบ้ านกอก โดยจะทดสอบวิช าความรู้ความสามารถทั่ ว ไป และความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง (100 คะแนน )
สอบปฏิ บั ติ ในวัน ที ธันวาคม 2561 เวลา 1 . 0 น. เป็น ต้นไป ส านั กงาน
เทศบาลตาบลบ้ านกอก (50 คะแนน โดยทดสอบจากการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ดีด ตามความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน)
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ธันวาคม 2561 เวลา 14. 0 น. เป็นต้นไป สานักงาน
เทศบาลตาบลบ้ านกอก (50 คะแนน โดยทดสอบจากบุคลิ กภาพ ความสามารถในการสื่ อสาร ความมี
จิตสานึกในการให้บริการ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน)
6.2 ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
โดยการประเมิ น สมรรถนะตามหลั กเก ฑ์ การประเมิ น ในวั นที่ ธั นวาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับ การประเมินสมรรถนะตามหลักเก ฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข.)
/8 หลักเก ฑ์การตัดสิน...

-48. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ ถื อ ว่ าเป็ น ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนในการประเมิ น สมรรถนะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ เทศบาลตาบลบ้านกอก จะดาเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามลาดับ
คะแนนที่สอบได้
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
9 .1 . เท ศ บ าล ต าบ ล บ้ าน ก อ ก จ ะ ป ระก าศ ราย ชื่ อ ผู้ ผ่ าน ก ารส อ บ ข้ อ เขี ย น
ในวันที่ ธันวาคม 2561 เวลา 12. 0 น. สานักงานเทศบาลตาบลบ้านกอก (ผู้ผ่านข้อเขียนซึ่งได้
คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษ ์) (เฉพาะตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี)
9.2. เทศบาลตาบลบ้านกอก จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 4 ธันวาคม
2561 โดยจะเรียงลาดับตามคะแนนสูงสุด ของผู้สอบคัดเลือกได้ และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ป นับแต่วัน
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้ง
ก่อนเป็นอันยกเลิก
9. . บุคคลผู้ได้รับการเลือกสรรจะแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ต่อเมื่อค ะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ
ผู้ ส นใจ ขอทราบรายละเอี ยดการสมั ครได้ที่ ส านัก งานเทศบาลตาบลบ้ านกอก อ าเภอ
เขื่องใน จั งหวัด อุบ ลราชธานี ได้ตั้งแต่บั ดนี้ เป็ นต้ นไป ในวัน และเวลาราชการ หรือ ติด ต่อสอบถามได้ ที่
(เบอร์โทรศัพท์ 0-4584-5101)
ประกาศ

วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายเฉลิมจิตร พลพวก)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านกอก

(ผนวก ก.)
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดอื่น ๆ
ของตาแหน่งพนักงานจ้าง แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลบ้านกอก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบ้านกอก
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
.................................................
1. กองคลัง
๑) ชื่อตาแหน่ง
ประเภทของพนักงานจ้าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุ วุฒิ

อัตราค่าตอบแทน
1. สาหรับผู้ได้รับคุ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท
2. สาหรับผู้ได้รับคุ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท
3. สาหรับผู้ได้รับคุ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,785.- บาท
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี ตามแผนอัตรากาลัง ป พ.ศ. 2561-256
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กาหนด
1.2 รวบรวมรายละเอีย ดการจัด ท างบประมา เพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการท างบประมา
ประจาปของหน่วยงาน และจัดทาแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมา เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายเงิน
1. ดาเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการรับจ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน
1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการดาเนินการ
ต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสาคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน
1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมา เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กาหนดไว้
1.7 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
/2. ด้านการบริการ...

-22. ด้านการบริการ
2.1 ให้ คาแนะน า ตอบปัญ หา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญ ชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญแก่ผู้ทสี่ นใจ
2.2 ประสานงานในระดั บ กลุ่ ม กั บ หน่ ว ยงานราชการ เอกชน หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่
เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พา ิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการ
ทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่ า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พา ิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
. ได้รั บ ประกาศนี ย บั ตรวิชาชีพชั้นสู งหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิช าหรือทางบัญ ชี
พ ิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
จะต้องมีการศึกษาวิช าบั ญ ชี ไม่น้ อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

- 2. สานักปลัดเทศบาล
1) ชื่อตาแหน่ง

พนักงานดับเพลิง

ประเภทของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน
9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ท าหน้ าที่ เป็ น พนั กงานประจารถดับ เพลิ งช่ ว ยเหลื อในการดั บ เพลิ ง ประจ ารถบรรทุ กน้ า
ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานขั บ รถบรรทุ ก น้ าหรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และปฏิ บั ติ ง านตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่แ ละความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและ
น้ายา เคมีต่าง ๆ หรือได้รับ ประกาศนียบัตรจากหน่วยงานบรรเทาสาธาร ภัยหรือได้รับการฝึ กจากหน่วย
ดับเพลิงของทางราชการมาแล้วโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกให้

(ผนวก ข.)
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลบ้านกอก
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 ข้อ 50 คะแนน)
1. วิชาความสามารถทั่วไป
- เหตุการ ์ปัจจุบัน
- ค ิตศาสตร์
2. วิชาภาษาไทย
- ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาโดยการให้สรุปความ ตีความจากข้อความสั้น ๆ
หรือจากบทความ และการพิจาร าเลือกใช้ภ าษาไทยในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆ หรือการทดสอบอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ ความสามารถดังกล่าว
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (50 ข้อ 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอา าจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรร พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ. 25 5 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
สอบปฏิบัติ (50 คะแนน)
- ทดสอบจากการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
- ทดสอบจากบุ คลิ กภาพ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีจิตสานึกในการให้ บริการ ความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการตอบคาถาม

-22. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
สมรรถนะ
๑. ความรู้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.2 มีความรู้ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับตาแหน่ง
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๒.๑ มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภา ไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
๓.๕ ความมีจิตสานึกในการให้บริการ
รวม

คะแนนเต็ม
10
10
๓๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
10

วิธีการประเมิน
โดยวิธีการสัมภาษ ์
โดยวิธีการทดสอบด้วย
สถานการ ์จาลอง
โดยวิธีการสัมภาษ ์

๑๐๐

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
๑. เทศบาลตาบลบ้านกอก จะทาการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการต่างๆ ตามหลักเก ฑ์ที่กาหนดใน
ตารางข้างต้น
๒. วิธีการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
๒.๑ ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องแต่งกายชุดสุภาพ
๒.๒ ผู้เข้ารับการเลือกสรรไปถึงที่ทาการเลือกสรรก่อนกาหนดเวลาดาเนินการเลือกสรร พร้อม
นาบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย
๒.๓ ผู้เข้ารับการเลือกสรรไม่มาตามกาหนดเวลา จะพิจาร าตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร
๒.๔ ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาสอบ
๒.๕ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบโดยเคร่งครัด
๒.๖ ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการเลือกสรรนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการเลือกสรร
ค ะกรรมการอาจพิจาร าสั่งให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในตาแหน่งดังกล่าว

