ประกาศเทศบาลตาบลเวียง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
………………….…………
ด้วยเทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะดาเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอานาจตามความในหมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 21
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตาบลเวียงจึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จานวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรค
ที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็น ผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ด ให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
…/(๘) ไม่เป็น...

- ๒(๘) ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ผู้ส มัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิ ดชอบ และลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)

3. อัตราค่าตอบแทน
3.1 พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ได้รับอัตราค่าตอบแทน
9,000.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท รวมรายได้เดือนละ ๑๐,๐๐๐.-บาท หรือตามที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนด
3.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ได้รับอัตราค่าตอบแทน ดังนี้
- ผู้มีคุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 9,400.- บาท
- ผู้มีคุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่า จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 10,840.- บาท
- ผู้มีคุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 11,500.- บาท
โดยให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามกฎหมายกาหนด

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบฯ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสาร
หลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาวุฒิการศึกษาหรือสาเนาประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าผู้สมัคร
เป็ น ผู้ มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัคร หรื อหนังสื อรับรองการส าเร็จการศึกษา
(กรณี ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาหรื อ ปริ ญ ญาบั ต ร) และระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๕) ใบรับรองแพทย์ปริญญา (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ ไม่เกิน
๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวันสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
(๖) สาเนาเอกสารหลั กฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า หลักฐานการเปลี่ ยน
ชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล) จานวน ๑ ฉบับ

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้ว ยตนเองได้ ที่ส านั ก ปลั ดเทศบาล เทศบาลต าบลเวีย ง อ าเภอเชี ย งคา จั ง หวั ด พะเยา ระหว่ างวั น ที่
20 – 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สานักงานเทศบาล ตาบลเวียง
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0-5445-2550
…/6. ค่าธรรมเนียม
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๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ ๑๐๐.- บาท (หนึ่ ง ร้ อ ยบาทถ้ ว น)
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครเฉพาะผู้สมัค รที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้

๗. วิธีการสมัครสอบ
(๑) ผู้สมัครต้องขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานเทศบาลตาบลเวียง
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
(๒) ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง โดยใช้ปากกาสีน้าเงิน หรือสีดา
แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตามที่กาหนด
(๓) เจ้ าหน้ าที่รั บ สมัครตรวจสอบเอกสารหลั กฐานของผู้ ส มัคร หากมีเอกสารหลั กฐาน
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว มอบบัตรประจาตัวให้แก่ผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องเก็บรักษาบัตรประจาตัวนี้ไว้ตลอด
การสรรหาและเลือกสรร และต้องนามาแสดงทุกครั้งที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

๘. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ า งๆ
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ที่สมัคร อันเป็นผลทา
ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

๙. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลต าบลเวี ย งจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ การสรรหาและเลื อ กสรร ในวั น ที่
3 ตุ ล าคม 2562 ณ ส านั ก งานเทศบาลต าบลเวี ย ง อ าเภอเชี ย งค า จั ง หวั ด พะเยา และทางเว็ ป ไซต์
http://www.wianglocal.go.th/

๑๐. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร (คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน)
10.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จานวน 50 ข้อ โดยวิธีสอบข้อเขียน
(แบบปรนัย) คะแนน 100 คะแนน
๒) ภาคความรู้ความเหมาะสมที่ใช้กับตาแหน่ง (ภาค ข.) จานวน 50 ข้อ โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (แบบปรนัย) คะแนน 100 คะแนน
3) ภาคความความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนน 100 คะแนน
10.2 พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
1) ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรั บตาแหน่ ง โดยวิธี ทดสอบความรู้
ด้านการขับขี่รถบรรทุก คะแนน ๑๐๐ คะแนน
2) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน
…/โดยผู้มีสิทธิสอบ

-4โดยผู้มีสิทธิสอบจะต้องเข้ารับการสอบตามหลักสูตรครบทุกภาค รายละเอียดตามที่ ระบุไว้
ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)

๑๑. วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
กาหนดการสอบ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ดังนี้
กาหนดการสอบ
เวลาสอบ
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
(ภาค ก.) โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย 50 ข้อ) รวม ๑๐๐ คะแนน
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.)
โดยวิ ธี ส อบข้ อ เขี ย น (ปรนั ย 50 ข้ อ )
รวม ๑๐๐ คะแนน
-ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง เวลา 13.0๐ น. เป็นต้นไป
(ภาค ค.) โดยวิ ธี ก ารสอบสั ม ภาษณ์
รวม ๑๐๐ คะแนน

สถานที่สอบ

ณ เทศบาลตาบลเวียง
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

๑๒. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสิ น ว่าผู้ ใดเป็ น ผู้ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรรได้ให้ ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ ส อบได้
คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าภาคละ ร้อยละ ๖๐ การสอบสรรหาและเลือกสรรจะต้อง
สอบตามหลักสูตรครบทุกภาค

๑๓. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
๑๓.๑ เทศบาลตาบลเวียง จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการสรรหาและเลือกสรร ในวัน ที่
18 ตุล าคม 2๕62 ณ ส านั กงานเทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชี ยงคา จังหวั ดพะเยา และทางเว็ปไซต์
http://www.wianglocal.go.th/

๑๓.๒ การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรนั้น จะประกาศผลการสอบโดยเรียงลาดับที่
จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ข.) (โดยวิธีสอบข้อเขียนปรนัย) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ข.) (โดยวิธีสอบข้อเขียนปรนัย) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ค.) (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ค.) (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) เท่ากัน
ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า

๑๔. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
เทศบาลตาบลเวียงจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน
๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร และผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้น
บัญชีเมื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
.../๑๔.๑ ผู้นั้นได้รับ
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๑๔.๑ ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้แล้ว
๑๔.๒ ผู้ นั้ น ขอสละสิ ท ธิ ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในต าแหน่ ง ที่ ผ่ า นการสรรหาและ
เลือกสรร
๑๔.๓ หากภายหลั ง ปรากฏว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรนั้น
๑๔.๔ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในระยะเวลาที่กาหนด เว้นแต่
มีเหตุจาเป็น
๑๔.๕ มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่
๑๔.๖ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยามีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น

๑๕. การจ้าง และระยะเวลาการจ้าง
๑๕.๑ เทศบาลตาบลเวียงจะดาเนินการทาสัญญาจ้าง และแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา และ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุ ดของการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลื อ กสรรตามจ านวนอั ต ราที่ ไ ด้ ป ระกาศไว้ โดยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา
๑๕.๒ ระยะเวลาการจ้ า ง พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ระยะเวลาการจ้ า งไม่ เ กิ น คราวละ ๑ ปี
โดยอาจมี การต่อสั ญญาจ้างได้ ทั้ง นี้ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของ
เทศบาลตาบลเวียง
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62
(นายถาวร อ่อนนวล)
นายกเทศมนตรีตาบลเวียง

ภาคผนวก ก.

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเวียง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 กันยายน 2562
*********
1. ประเภทของพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. ชื่อตาแหน่ง

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

จานวน ๑ อัตรา

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขับ รถบรรทุกขยะ บ ารุ งรัก ษา ท าความสะอาดรถยนต์ที่อยู่ใ นความรับผิ ดชอบ ตลอดจน
อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ ของรถยนต์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพเรี ย บร้ อ ยพร้ อ มที่ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ร าชการได้ ทุ ก เวลา
แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ ดาเนินการจัดทารายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็น
หลักฐาน จัดทาบันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถยนต์ ที่จาเป็นจะต้องซื้อหรือจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1) เพศชาย
2) มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้
3) มีความรู้ความสามารถและชานาญในหน้าที่
4) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก
5) ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์

5. ค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
- ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 9,000.- บาท
- โดยให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพตามที่กฎหมายกาหนด

6. สิทธิประโยชน์
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
***************

ภาคผนวก ก.

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเวียง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 กันยายน 2562
*********
1. ประเภทของพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด กองคลัง

2. ชื่อตาแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

จานวน ๑ อัตรา

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานทีป่ ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 ด้านการปฏิบัติการ
1) ช่วยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ
การลงทะเบียนรับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
การพิมพ์เอกสารจดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ
ดาเนินไปด้วยความสะอวกเรียบร้อยตรงตามเปูาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
2) ช่ ว ยจั ด เก็ บ เอกสาร หนั ง สื อ ราชการ หลั ก ฐานหนั ง สื อ ตามระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3) ช่วยรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล
จานวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้
4) ช่วยตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ
ที่เกี่ ย วข้ องกับ การดาเนิ น การ เพื่อ ให้ แ น่ใ จว่า เอกสารทั้ งหมดมี ความถูก ต้อ ง ครบถ้ว น และปราศจาก
ข้อผิดพลาด
5) ช่วยจัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลั กฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธี
ปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
6) ช่วยดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน
เช่น การจัดเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ การดูและรักษายานพาหนะ
และสถานที่เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และ
มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
7) ช่วยการรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
8) ช่วยจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม

-29) จัดเตรียมและดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
10) ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผยตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
11) ช่วยอานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่อง
การประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา
และบรรลุวัตถุประสงค์
12) ช่วยศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 ด้านการบริการ
1) ช่ว ยให้ คาปรึ กษาและแนะนาในเบื้ องต้ นแก่บุ คลากร ประชาชนผู้ ที่ มาติด ต่อ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2) ช่วยติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกับหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
3) ช่วยให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
4) ช่วยผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ได้รับ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิช า
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรื อฝุายการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2) ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พเทคนิค หรื อคุ ณ วุฒิ อ ย่ างอื่ น ที่เ ที ย บได้ ใ นระดั บเดี ย วกั น ทุ ก
สาขาวิชา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ฝุายการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3) ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ทุ ก
สาขาวิชา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ฝุายการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

5. ค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
- ผู้มีคุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 9,400.- บาท
- ผู้มีคุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่า จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 10,840.- บาท
- ผู้มีคุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 11,500.- บาท
โดยให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามกฎหมายกาหนด
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6. สิทธิประโยชน์
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
***************

ภาคผนวก ข.

รายละเอียดวิชาที่จะดาเนินการสอบ แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเวียง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562
................................
ชื่อตาแหน่ง

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

ประเภท

พนักงานจ้างทั่วไป

จานวน ๑ อัตรา

ขอบเขตการออกข้อสอบ
1) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยวิธีทดสอบความรู้ด้านการขับขี่
รถบรรทุก คะแนน ๑๐๐ คะแนน
2) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน

ภาคผนวก ข.

รายละเอียดวิชาที่จะดาเนินการสอบ แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเวียง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัด กองคลัง
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562
................................
ชื่อตาแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท

พนักงานจ้างตามภารกิจ

จานวน ๑ อัตรา

ขอบเขตการออกข้อสอบ
1. ภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก.) โดยวิ ธี ก ารสอบข้ อ เขี ย น (แบบปรนั ย )
จานวน 50 ข้อ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความสามารถทั่วไปในเรื่องดังต่อไปนี้
- วิชาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)
จานวน 50 ข้อ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความสามารถในทางที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)
ในเรื่องดังต่อไปนี้
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2560
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548
- ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- ทั้งนี้ จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารท างาน พฤติ ก รรมที่ ป รากฏทางอื่ น ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า สอบ
การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่นๆ

