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ประกาศเทศบาลตาบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลอิสาณ
*****************************
ด้วยเทศบาลตาบลอิสาณ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดาเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลอิสาณ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทางานของพนักงานเทศบาล
(ผู้มีคุณวุฒิ)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลอิสาณ ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ได้แก่
1.1.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
จานวน 1 อัตรา
2.คุณสมบัติของผู้รับสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ส มั ค รซึ่ ง จะได้ รั บ การจ้ า งเป็ น พนั ก งานจ้ า ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
/(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ...
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(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) 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 รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(๑๐) ไม่เป็ น พระภิ กษุ ห รื อสามเณร ตามหนังสื อที่ นว.89/2501 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระ ภิกษุหรือสามเณร ในภายหลังระหว่างการดาเนินการสอบก็จะไม่
อนุญาตให้เข้ารับการสอบ หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ดาเนินการสอบ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้ าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ – 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลา
ราชการ) ณ ส านั กปลั ดเทศบาล เทศบาลตาบลอิส าณ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0
44617579
3.1หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว
ไม่เกิน ๖ เดือน (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย)
จานวน 3 แผ่น
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศ ข้อ 2.1 (4)
ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาคุณวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยให้นาเอกสารฉบับจริง
มาแสดง ในกรณีที่ผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถาบันศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิการศึกษา ให้อนุโลมให้ผู้สมัครใช้
สาเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่าได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติวุฒิการศึกษาอยู่แทนได้
โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ
คือวันที่ 25 มกราคม 2561
จานวน 1 ฉบับ
/(6) สาเนาใบอนุญาตขับขี่…
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(6) สาเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก จานวน 1 ฉบับ
(เฉพาะตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
(7) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ หาก
ผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนในวันรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิในการสมัคร
3.2 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
(๑) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามที่ ก าหนดในประกาศรั บ สมั ค รนี้ จ ริ ง โดยจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนด กรณียื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครและหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่
ใช้ในการสมัครสอบจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
(2) หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดใน
ประกาศนี้ เทศบาลตาบลอิสาณจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเลือกสรรและไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้าง
ในตาแหน่งดังกล่าว
(๓) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครและในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เทศบาลตาบลอิส าณ จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ า สอบ ในวันที่ 11 กุมภาพั น ธ์
2562 ณ สานักงานเทศบาลตาบลอิสาณ หรือทาง www.isan.go.th
5. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เทศบาลตาบลอิสาณ จะดาเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลอิสาณ
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
6.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
- สอบข้อเขียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาค คะแนนเต็ม 300 คะแนน ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิ ธี ส อบข้ อ เขี ย นแบบปรนั ย จ านวน 100 ข้ อ ทดสอบความรู้
ความสามารถทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100
คะแนน
โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบอัตนัย ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ใน
การปฏิบั ติงานในหน้ าที่โ ดยเฉพาะตามที่ร ะบุไว้ใ นมาตรฐานก าหนดตาแหน่ง รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้
/ 3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง...
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3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีการประเมินบุคคลด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 2
6.2 ตาแหน่ง คนงาน
- ลาดับที่ 6.2 สอบเฉพาะภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม
100 คะแนน โดยวิธีการประเมินบุคคลด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ส อบได้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบได้ ค ะแนนในแต่ ล ะภาคที่ ส อบตามหลั ก สู ต ร
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8. การประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลอิสาณ จะประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 256๒ ณ สานักงานเทศบาลตาบลอิสาณ หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 044617579 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทาง www.isan.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวมีระยะเวลาไม่เกิน 1
ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี เว้นแต่เทศบาลตาบลอิสาณจะมีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างใน
ตาแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็น
อันยกเลิก..
9. การจัดจ้าง ค่าตอบแทน
9.1 เทศบาลตาบลอิสาณ จะจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว
9.2 ถ้าผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและถึงลาดับที่ที่จะได้รับการจัดจ้างมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่
ได้กาหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะนามาใช้เพื่อเรียกสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
9.3 ระยะเวลาจัดจ้างไม่เกิน 1 ปี โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้
9.4 ค่าตอบแทนที่จะได้รับตามตาแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดหมายเลข 1 แนบท้าย
ประกาศนี้
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระหว่างสัญญาจ้าง เทศบาลตาบลอิสาณ จะกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้างปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘

มกราคม พ.ศ. 2562

(นายสุพจน์ สวัสดิพุทรา)
นายกเทศมนตรีตาบลอิสาณ
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รายละเอียดหมายเลข 1
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลอิสาณ
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม 2562
**************************
1. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สืบสวน สอบสวน กรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแล้วไม่ชาระ ค่าปรับ
ภายในกาหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่ อยู่หรือ
ทางานในสถานที่นั้น และยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐานยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทา ผิดรวม
ทั้งมีอานาจจับกุมผู้กระทาผิด ดาเนินการให้มีการเปรียบเทียบปรับ ดาเนินคดี และบังคับการให้เป็น ตาม
ข้อบัญญัติ และกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งด้าน คดีอาญา
การบังคับการทางแพ่ง และการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอานาจหน้าที่ เช่น การบังคับรื้อถอนอาคาร การห้าม
เข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย เป็นต้น
1.2 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยหรือดาเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สิน เพื่อ
ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่หรือกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดาเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี
1.3 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุด ทบทวน
จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่อนผันและทบทวน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.4 ควบคุม ดูแล ตรวจตรา เฝ้าระวังการดาเนินงานต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ให้ เป็นไป
ตามข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
1.5 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานมวลชลสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานให้บริการ เช่น งาน
ช่วยอานวยการจราจร งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเท้า งานช่วย
อานวย ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.6 ควบคุม ดูแล การตรวจตราพื้นที่ รวมถึงสนับสนุน ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก ใน
งานบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการ คุ้มครอง
ตามสิทธิและข้อบังคับของกฎหมาย
1.7 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.8 วางแผนการใช้กาลังคนด้านเทศกิจ จัดทาแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อดูแลความ ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความสะอาด และความ เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
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1.9 จัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ เพื่อเป็น ข้อมูลที
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านเทศกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ การกาหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน การปรับปรุง กฎหมาย
รวมทั้งการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ สามารถ ปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ โครงการเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วน ราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้คาปรึกษาแนะนางานบริการต่างๆ ของหน่วยงานหรือ ส่วน
ราชการ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 ดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมาย อานวยความเป็นธรรม ให้แก่
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจ เพื่อ
อานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได
อัตราค่าตอบแทน
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม 256๒
******************************************
รายละเอียดเนื้อหาที่สอบ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปจากหลักวิชา ดังต่อไป
1. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
2. พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของตาแหน่งที่สมัคร
โดยเฉพาะ โดยข้อสอบข้อเขียนแบบอัตนัยในเรื่องดังนี้
1. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
2. ทดสอบภาคความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีการประเมินบุคคลด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ

