ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้ ว ยเทศบาลตำบลเวี ย งป่ า เป้ า อำเภอเวี ย งป่ า เป้ า จั ง หวั ด เชี ย งราย มี ค วามประสงค์
จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความ
ใน ข้ อ 1 8 แ ล ะ ข้ อ 1 9 แ ห่ งป ระ ก าศ ค ณ ะ ก รรม ก ารพ นั ก งาน เท ศ บ าล จั งห วั ด เชี ย งราย
เรื่ อ ง มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ พนั ก งานจ้ า ง ลงวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2547 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 7
พ.ศ.2565 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภทและตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1.1 ตำแหน่ง ผู้ชว่ ยนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักปลัดเทศบาล
1.1.2 ตำแหน่ง ผู้ชว่ ยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง

จำนวน 1 อัตรา
จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ส มั ค รสอบเพื่ อ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด เชี ย งราย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ข้อ 4 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่ เป็ น ผู้ มี ร่ างกายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ไร้ ค วามสามารถ หรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่ เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็ น ผู้ ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้ าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
/(7) ไม่เป็นผู้....

-2(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ ที่ ผ่ านการสรรหาและการเลื อ กสรรในวัน ที่ ท ำสั ญ ญา จะต้อ งไม่เป็ นผู้ ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้ าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างส่วนราชการท้องถิ่น พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้าม ตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
2.2. ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทน
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศ)
3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) ใบสมัคร
2 ) รู ป ถ่ า ยห น้ าต รง ไม่ ส วมห ม วก ไม่ ใ ส่ แ ว่ น ตาดำ ขน าด 1 นิ้ ว จำน วน 3 ใบ
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวประชาชน (ตัว จริง) ซึ่งปรากฏรูปถ่าย
และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาหรื อ ใบรั บ รองการศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษา สำเนาระเบี ย น
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) เพื่ อแสดงคุณ วุฒิ ซึ่งเป็นคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่
สมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันทีส่ มัคร จำนวน 1 ฉบับ
6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันตรวจร่างกาย (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
7) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล , ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำ “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ
กำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย

-34. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครสอบเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสำหรั บ ตำแหน่ งตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้ วน ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่ อ ใด ให้ ถื อ ว่ าการรั บ สมั ค รและการได้ เข้ ารับ การสรรหาและการเลื อ กสรรครั้ งนี้ เป็ น โมฆะสำหรับ ผู้ นั้ น
ตั้งแต่ต้น สำหรั บ พระภิ กษุ สามเณร นั กพรต ชี พราหมณ์ ไม่ มีสิ ท ธิ์ส มั ครเข้ารับ การสรรหา (ตามหนังสื อ
กรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ ายบริห าร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 และตามความ
ในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521)
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครสอบพนักงานจ้าง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งละ 100 บาท และเมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่าย
คืนให้ไม่ว่ากรณีใด
6. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
6.1 ระยะเวลาการรั บ สมั ค ร ระหว่ า งวั น ที่ 12 - 22 กั น ยายน 2565 ในวั น และ
เวลาราชการ (๐8.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.)
6.2 สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5378 – 1665 ต่อ 106
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่สอบ
สำหรั บ การรั บ สมั ค รสอบครั้ งนี้ ให้ ผู้ ส มั ค รสอบตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบ
รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร
สอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ
7.1 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ เข้ารับการคัดเลื อก ในวัน ศุกร์
ที่ 23 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และทาง
เว็บไซต์ www.wpp.go.th
7.2 กำหนดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ ง (ภาค ข) ในวั น อั งคาร ที่ 27 กั นยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
7.3 กำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ ง (ภาค ค) สอบสั ม ภาษณ์ ในวัน อั งคาร
ที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13 .00 น. ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

-48. หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร
ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัตงิ านของตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย
ก. ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ข. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ค. คุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรณนะ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
(รายละเอียดภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศ)
10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะจะต้องได้คะแนนหลักสมรรถนะ ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
หรื อ ทั ก ษะ และคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ (สอบภาคปฏิ บั ติ และสอบสั ม ภาษณ์ ) แต่ ล ะภาคไม่ ต่ ำกว่ า ร้อ ยละ 60
โดยให้ผู ้ที่ได้รับ คะแนนรวมมากที่ส ุด ในแต่ล ะตำแหน่งเป็น ผู ้ที่ได้รับ การคัด เลือ ก แต่ห ากผลคะแนนรวม
ได้เท่ากันให้ใช้กรณีดังนี้ เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนการสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สูงสุดลงมา
ตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนการสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนน
การสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนการ
สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ ที่ได้รับคะแนนการสอบสมรรถนะ (ภาค ค)
สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนการสอบสมรรถนะ (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
11. การประกาศผลและการขึ้นบัญชี
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันพฤหัสบดี
ที่ 29 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซต์
www.wpp.go.th
11.1 การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ที่ ไ ด้ รับ การสรรหาเลื อ กสรรให้ ขึ้น บั ญ ชีส ำรองผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกไว้
กำหนดระยะเวลา ๑ ปี เพื่อทดแทนกรณี ดังต่อไปนี้
11.1.1 ผู้ นั้ น ไม่ ม ารายงานตั ว เพื่ อ เป็ น พนั ก งานจ้ าง ภายในวัน เวลา สถานที่
ที่กำหนด ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเองที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่รายงานตัว และการประกาศผล
11.1.2 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์
11.1.3 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา ที่จะเริ่มปฏิบัติงาน
12. การบรรจุและแต่งตั้ง ระยะเวลาการจ้าง
12.1 ผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อ กสรรจะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง ตามลำดั บ ในบั ญ ชี
ที่ประกาศ โดยได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งที่สมัคร
12.2 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องมีผู้ค้ำ
ประกัน โดยนำหลักฐานของผู้ค้ำประกันไปยื่นเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
12.3 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง

ภาคผนวก ก
ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565)
ประเภทของพนักงานจ้าง
ชื่อตำแหน่ง
สังกัด

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ผู้มีคุณวุฒิ)
สำนักปลัดเทศบาล

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่ อประกอบการวางระบบ การจั ดทำ
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและ
ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด
ความรู้ และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจำแนกตำแหน่งและประเมินผลกำลังคน
ต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง เพื่อไปประกอบการจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ล ะ
หน่ ว ยงานและการแบ่ ง งานภายในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ธรรม และสอดคล้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ศึ ก ษา รวบรวมข้อ มู ล และวิเคราะห์ งาน เพื่ อ ประกอบการกำหนดตำแหน่ ง
และ การวางแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ
สมรรถนะของตำแหน่งและการกำหนดระดับตำแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความ
ชัดเจนและเหมาะสม ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน
1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
1.8 ศึ ก ษา รวบรวม ตรวจสอบข้ อ มู ล ถ้ อ ยคำ ข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ประกอบการ
ดำเนินการ ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม

-21.10 ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก
การ คัดเลื อก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่ อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีค วามรู้
ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่ เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่ว มดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค ำแนะนำ ชี้ แ จง ตอบปั ญ หาเบื้ อ งต้ น แก่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เอกชน
ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ
สนับสนุน ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
และ มาตรการต่าง ๆ
4.3 ดำเนิ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารและการส่ งเสริม สภาพแวดล้ อ มในการทำงาน เพื่ อ
เพิ่มพูน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุ คคล หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่น ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุ คคล หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่น ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางการ
ปกครอง การบริ ห าร รั ฐ ประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริ ห ารธุ ร กิ จ บริห ารรั ฐ กิ จ รัฐ ศาสตร์ การบริห าร
ทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้

-3ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทำงานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

ระยะเวลาจ้าง
ระยะเวลาจ้าง 1 ปี 11 เดือน (๑ พฤศจิกายน ๒๕65 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖7)
อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามวุฒิปริญญาตรี ได้รับอัตราเดือนละ 15,0๐๐.- บาท

ภาคผนวก ก
ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565)
ประเภทของพนักงานจ้าง
ชื่อตำแหน่ง
สังกัด

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ)
กองช่าง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบั ติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้น ตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้
ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ ไข และกำหนดรายละเอี ย ดของงานให้ ต รงกั บ แบบรู ป และ
รายการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่ อสำรวจปริมาณวัส ดุที่ ใช้ตามหลั กวิช าช่า ง เพื่ อประมาณราคา
ค่าก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ
แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่
สนใจ ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่ว ไป
เพื่อ ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทำงาน ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิช าหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา
สำรวจ สถาปั ต ยกรรม หรื อ ในสาขาวิ ช าห รื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

-22. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ เทคนิ ค หรือ คุ ณ วุฒิ อ ย่างอื่ น ที่ เที ยบได้ ในระดั บ เดี ยวกั น
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจั ดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม
โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทำงานเป็นทีม
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ระดับ 1
ระดับ 1
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-33.2 สมรรถนะประจำสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

ระยะเวลาจ้าง
ระยะเวลาจ้าง 1 ปี 11 เดือน (๑ พฤศจิกายน ๒๕65 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖7)
อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน
(บาท)

เงินเพิ่มการครองชีพ รวมเป็นเงินเดือนละ
ชั่วคราว (บาท)
(บาท)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

9,400

2,000

11,400

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

10,840

2,000

12,840

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

11,500

1,785

13,285

ผนวก ข
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565)
ประเภท
ตำแหน่ง
สังกัด

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ผู้มีคุณวุฒิ)
สำนักปลัดเทศบาล

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป โดยวิ ธีส อบข้ อ เขี ย น (ปรนั ย ) โดยคำนึ งถึ งระดั บ ความรู้ แ ละ
ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์ เหตุการณ์ ห รือสรุปเหตุผ ลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ
สังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมู ลหรือ
สมมติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุป
ความการตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาใน
รูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่ง
ประโยค และคำศัพท์
3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.3 พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตำบลและองค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบล พ.ศ.2537 และที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม
3.4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
3.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
/3.6พระราชกฤษฎีกา...

-23.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3.7 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอำนวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ.2558
3.8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
1.4 ความรู้ เกี่ ย วกับ มาตรฐานการบริห ารงานบุ ค คล (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริห ารงานบุ คคลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5 ความรู้ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการ การบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คล การบริ ห าร
ผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
1.6 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ
1.7 ความรู้เกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
1.8 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลัง
1.9 ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสวัสดิการอื่นๆ
ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการสั มภาษณ์ ประเมิ น ความเหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้ าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสั ย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่ น และพฤติกรรมทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตำแหน่งนั้นๆ โดยแยกเป็นดังนี้
(1) ด้านมนุษยสัมพันธ์
20 คะแนน
(2) ด้านประวัติการทำงาน ประสบการณ์
20 คะแนน
(3) ด้านความคิดริเริ่ม
20 คะแนน
(4) ด้านปฏิภาณไหวพริบ
20 คะแนน
(5) ทัศนคติต่อหน่วยงานราชการและการให้บริการประชาชน
20 คะแนน

ผนวก ข
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565)
ประเภท
ตำแหน่ง
สังกัด

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ)
กองช่าง

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป โดยวิ ธีส อบข้ อ เขี ย น (ปรนั ย ) โดยคำนึ งถึ งระดั บ ความรู้ แ ละ
ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์ เหตุการณ์ ห รือสรุปเหตุผ ลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ
สังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ
สมมติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ ยวกับตัวเลข
และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุป
ความการตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาใน
รูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่ง
ประโยค และคำศัพท์
3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.3 พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตำบลและองค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบล พ.ศ.2537 และที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม
3.4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
3.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
/3.6พระราชกฤษฎีกา...

-23.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3.7 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอำนวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ.2558
3.8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรั บผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ.2548
1.3 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
1.4 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
1.5 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
1.6 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง
1.7 ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ และคอนกรีตเทคโนโลยี
1.8 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการสั มภาษณ์ ประเมิ น ความเหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้ าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น และพฤติกรรมทางอื่นของผู้เ ข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตำแหน่งนั้นๆ โดยแยกเป็นดังนี้
(1) ด้านมนุษยสัมพันธ์
20 คะแนน
(2) ด้านประวัติการทำงาน ประสบการณ์
20 คะแนน
(3) ด้านความคิดริเริ่ม
20 คะแนน
(4) ด้านปฏิภาณไหวพริบ
20 คะแนน
(5) ทัศนคติต่อหน่วยงานราชการและการให้บริการประชาชน
20 คะแนน

