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ประกาศเทศบาลตําบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบลอิสาณ
*****************************
ดวยเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จะดําเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลอิสาณ จํานวน 5 ตําแหนง 13 อัตรา เพื่อปฏิบัติ
หนาที่เปนพนักงานจางตามภารกิจ โดยมีลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของพนักงาน
เทศบาล (ผูมีคุณวุฒิ)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคทายแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 18 และขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลอิสาณ ดังตอไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจาง
1.1 พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) จํานวน 3 ตําแหนง 3 อัตรา ไดแก
1.1.1 ตําแหนง ผูชวยนักประชาสัมพันธ
จํานวน 1 อัตรา
1.1.2 ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการคลัง
จํานวน 1 อัตรา
1.1.3 ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล
จํานวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ไดแก
1.2.1 ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
1.3 พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง 9 อัตรา
1.3.1 ตําแหนง คนงาน
จํานวน 9 อัตรา
2.คุณสมบัติของผูรับสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู ส มั ค รซึ่ ง จะได รั บ การจ า งเป น พนั ก งานจ า ง ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะ
ตองหามดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกิน ๖๐ ป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
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ในพรรคการเมือง
ทองถิ่น

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภา

(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม เ ป น ข า ราชการหรื อ ลู ก จ า งของส ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งของ
หนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
(๑๐) ไม เ ป น พระภิ กษุ ห รื อสามเณร ตามหนังสือที่ นว.89/2501 ลงวัน ที่ 27
มิถุนายน 2521 หากสมัครแลวบวชเปนพระ ภิกษุหรือสามเณร ในภายหลังระหวางการดําเนินการสอบก็จะไม
อนุญาตใหเขารับการสอบ หากยังครองสมณเพศอยูในวันที่ดําเนินการสอบ

หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ข าราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น

แนบทายประกาศนี้

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1

3. การรับสมัครสอบ
ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถติดตอขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ระหวางวันที่ 2 กันยายน ๒๕๖๒ – 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลา
ราชการ) ณ สํ า นั กปลั ดเทศบาล เทศบาลตําบลอิส าณ อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุ รี รั มย โทรศัพท 0
44617579
3.1หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูที่ประสงคจะสมัครใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียว
ไมเกิน ๖ เดือน (ใหเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปดวย)
จํานวน 3 แผน
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย ที่แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามประกาศ ขอ 2.1 (4) ซึ่ง
ออกไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย
จํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาคุณวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวา
เปนผูมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
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อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดรับสมัคร คือวันที่ 11 กันายน 2562 โดยใหนําเอกสารฉบับจริง
มาแสดง ในกรณีที่ผูสําเร็จการศึกษาแลว แตทางสถาบันศึกษายังไมอนุมัติวุฒิการศึกษา ใหอนุโลมใหผูสมัครใช
สําเนาใบรับรองของสถานศึกษาวาไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว แตรอการอนุมัติวุฒิการศึกษาอยูแทนได
โดยใบรับรองจะตองระบุวันที่ที่ผูสมัครสําเร็จการศึกษาไวดวย และตองสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ปดรับสมัครสอบ
คือวันที่ 11 กันยายน 2562
จํานวน 1 ฉบับ
(6) สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนตประเภท2
จํานวน 1 ฉบับ
(เฉพาะตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
(7) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษ A4 เทานั้น และรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ หาก
ผูสมัครยื่นเอกสารไมครบถวนในวันรับสมัคร จะถือวาผูนั้นไมมีสิทธิในการสมัคร
3.2 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
(๑) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตามที่ กํ า หนดในประกาศรั บ สมั ค รนี้ จ ริ ง โดยจะต อ งกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตองครบถวน ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด กรณียื่นไมครบถวนจะถูกตัดสิทธิในการเปนผูสมัครและหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่
ใชในการสมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
(2) หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดใน
ประกาศนี้ เทศบาลตําบลอิสาณจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเลือกสรรและไมมีสิทธิไดรับการสั่งจาง
ในตําแหนงดังกลาว
(๓) ผูสมัครตองแจงสถานที่ติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของไปรษณีย
ไวในใบสมัครและในกรณีที่แจงสถานที่อยูไมชัดเจนทําใหไมสามารถติดตอได ผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมได
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
เทศบาลตําบลอิสาณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ ในวันที่ 13 กันายน 2562
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอิสาณ หรือทาง www.isan.go.th
5. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เทศบาลตําบลอิสาณ จะดําเนินการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณในวันที่ 17 กันยายน 2562
เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมเทศบาลตําบลอิสาณ
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
6.1 พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) จํานวน 3 ตําแหนง 3 อัตรา ไดแก
6.1.1 ตําแหนง ผูชวยนักประชาสัมพันธ
จํานวน 1 อัตรา
6.1.2 ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการคลัง
จํานวน 1 อัตรา
6.1.3 ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล
จํานวน 1 อัตรา
6.2 พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ไดแก
6.2.1 ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
- สอบขอเขียน โดยแบงออกเปน 3 ภาค คะแนนเต็ม 300 คะแนน ดังนี้
1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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โดยวิ ธี ส อบข อ เขี ย นแบบปรนั ย จํ า นวน 100 ข อ ทดสอบความรู
ความสามารถทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 แนบทายประกาศนี้
2. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100
คะแนน
โดยวิธีสอบขอเขียนแบบปรนัย ทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชใน
การปฏิ บั ติ งานในหน า ที่ โ ดยเฉพาะตามที่ร ะบุไวใ นมาตรฐานกํ าหนดตํา แหนง รายละเอีย ดตามเอกสาร
หมายเลข 2 แนบทายประกาศนี้
3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีการประเมินบุคคลดวยวิธีการสอบสัมภาษณ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 2
6.3 ตําแหนง คนงาน
- ลําดับที่ 6.3 สอบเฉพาะภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม
100 คะแนน โดยวิธีการประเมินบุคคลดวยวิธีการสอบสัมภาษณ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
7. เกณฑการตัดสิน
ผู ท่ี ถื อ ว า เป น ผู ส อบได ต อ งเป น ผู ส อบได ค ะแนนในแต ล ะภาคที่ ส อบตามหลั ก สู ต ร
ไมต่ํากวารอยละ 60
8. การประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
เทศบาลตําบลอิสาณ จะประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร ในวันที่
19 กันยายน 256๒ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอิสาณ หรือสอบถามไดทางโทรศัพทหมายเลข 044617579 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทาง www.isan.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวมีระยะเวลาไมเกิน 1
ป นับแตวันที่ขึ้นบัญชี เวนแตเทศบาลตําบลอิสาณจะมีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจางเปนพนักงานจางใน
ตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดมีการขึ้นบัญชีผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรไวใหมแลว ใหถือวาบัญชีขึ้นไวกอนเปน
อันยกเลิก..
9. การจัดจาง คาตอบแทน
9.1 เทศบาลตําบลอิสาณ จะจัดจางผูที่ผานการเลือกสรรเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมยแลว
9.2 ถาผูที่ผานการเลือกสรรและถึงลําดับที่ที่จะไดรับการจัดจางมีวุฒิการศึกษาสูงกวาที่
ไดกําหนดไวตามประกาศฯ นี้ จะนํามาใชเพื่อเรียกสิทธิใดๆ เพื่อประโยชนของตนเองไมได
9.3 ระยะเวลาจัดจาง
9.3.1 ประเภทพนักงานจางตามภารกิจไมเกิน 4 ป โดยอาจมีการตอสัญญาจางได
9.3.2 ประเภทพนักงานจางทั่วไปไมเกิน 1 ป โดยอาจมีการตอสัญญาจางได
9.4 คาตอบแทนที่จะไดรับตามตําแหนงที่ระบุไวในรายละเอียดหมายเลข 1 แนบทาย
ประกาศนี้
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระหวางสัญญาจาง เทศบาลตําบลอิสาณ จะกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจางปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายสุพจน สวัสดิพุทรา)
นายกเทศมนตรีตําบลอิสาณ

รายละเอียดหมายเลข 1
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลอิสาณ
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
**************************
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ประเภทของพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
1. ตําแหนง ผูชวยนักประชาสัมพันธ
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการใน การ
ทํางาน ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ ภายใตการกากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธทั้งในและตางประเทศ โดยประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
1.2 สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมขอมูลขาวสารตางๆ และสรุปผลเพื่อเปน
ขอมูลในการดําเนินการประชาสัมพันธ
1.3 ศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธและ
ติดตามผล
1.4 จัดทาเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธและเผยแพร
1.5 ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะความคิดเห็นในการวางแผนงานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ การกาหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตรในการเผยแพรขาวสารและการใชสื่อตางๆ เพื่อนําไป
ปรับปรุงงานการสื่อสารประชาสัมพันธขององคกรใหดียิ่งขึ้น
1.6 ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลทางวิชาการ รวมทั้งวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล
เพื่อใชประกอบในการจัดทําแผนงาน โครงการ และการเผยแพรประชาสัมพันธของหนวยงาน
1.7 รวมจัดทําแผนประชาสัมพันธในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อใหการเผยแพรและสื่อสารประชาสัมพันธสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสามารถสรางภาพลักษณที่ดี
1.8 วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล ขาวสาร และประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถ
เขียนขาว บทความ และสารคดีเผยแพรประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบตอภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.9 ออกแบบ และจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการตางๆ รวมทั้งเผยแพรขอมูล
ขาวสาร และแนะนาการบริการตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแกผูประกอบการ และประชาชนทั่วไป
เพื่อชวยกระจายขอมูล ขาวสาร และประชาสัมพันธบริการตางๆ ขององคกรใหมีความทันสมัย ทันเหตุการณ
และเปนปจจุบันอยูเสมอ
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1.10 ออกแบบ จัดทา และผลิตสื่อสิ่งพิมพ เอกสาร บทความ และรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
เชน วารสารอุตสาหกรรม รายงานประจาป และคูมือตางๆ เปนตน เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารทั้งภายในและภายนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.11 จัดทาเอกสาร รายงาน และสรุปผลการดาเนินงานดานการสื่อสารประชาสัมพันธ การ
จัดกิจกรรม/โครงการ การใชสื่อ และการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อเปนขอมูลที่เปนประโยชนแก
ผูบ ริหารในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตอไป
1.12 สารวจประชามติตามเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เพื่อนามาวิเคราะหผลทางสถิติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในอนาคต
1.13 สราง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน นักขาว และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธมีความงาย และสะดวกมากขึ้น
1.14 รวมดาเนินประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ การใชสื่อ การผลิตสื่อ และการจัด
โครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อปรับปรุงการเผยแพรประชาสัมพันธ การใชสื่อ การผลิตสื่อ และการจัด
โครงการและกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคลองกับกลุมเปาหมาย
1.15 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธ เพื่อนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ รวมดาเนินการวางแผนการทางานของหนวยงานราชการ
สวนทองถิ่นหรือโครงการ เพื่อใหการดาเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ประสานงานดานประชาสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสนับสนุนใหการทางานเปนไปอยางราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนดไว
3.3 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดาเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
4.1 ใหบริการขอมูลการประชาสัมพันธแกประชาชนและหนวยงานตางๆ เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจที่ถูกตอง ตรงตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
4.2 แนะนาใหคาปรึกษาดานขอมูลขาวสารขององคกรเพื่อใหตรงตามความตองการของ
ผูใชบริการ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร นิเทศศาสตร ประชาสัมพันธ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ
อักษรศาสตร สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร การทองเที่ยว การโรงแรม ภาษาตางประเทศ
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. ที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กาหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนงนี้ได หรือ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร นิเทศศาสตร ประชาสัมพันธ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ
อักษรศาสตร สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร การทองเที่ยว การโรงแรม ภาษาตางประเทศ
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. ที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กาหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนงนี้ได
๒. ไดรับปริญญาโททุกสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร นิเทศศาสตร ประชาสัมพันธ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร
บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร การทองเที่ยว การโรงแรม
ภาษาตางประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.กาหนด ที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กา
หนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนงนี้ได หรือ
๓. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร นิเทศศาสตร ประชาสัมพันธ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ
อักษรศาสตร สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร การทองเที่ยว การโรงแรม ภาษาตางประเทศ
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.กาหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนงนี้ได
อัตราคาตอบแทน
ใหไดรับอัตราคาตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท

รายละเอียดหมายเลข 1
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เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลอิสาณ
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
**************************
ประเภทของพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
2. ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการคลัง
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานวิชาการเงิน การคลัง พัสดุการบริหารการเงิน การจัดเก็บรายได การบริหารหนี้ และ
การงบประมาณ ที่ไมยากภายใตการกํากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 วิเคราะห ตรวจสอบในการเบิกจายฎีกาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและ
อื่นๆ ของสวนราชการ เพื่อความถูกตองและเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของทางราชการ
1.2 จัดทํารายงานการเงิน การคลัง เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชานําไปใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจ
1.3 ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน การคลัง แกสวนราชการตางๆ เพื่อใหมีความ
เขาใจที่ถูกตอง
1.4 ศึกษาวิเคราะห พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักในดานการเงิน การคลัง
1.5 ศึกษา วิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และ
การงบประมาณ เพื่อจัดทํารายงานการเงินหรือการคลังเสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหและ
ตัดสินใจใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.6 ศึกษาวิเคราะห พัฒนาหลักเกณฑ กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติทาง
การเงินการคลังที่เกี่ยวของ
1.7 รวมศึกษาและวางหลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบตางๆ วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะ
การเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.8 รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ และควบคุมการรับการจาย เงินตามแผนงานหรือ
โครงการ การกูและการยืมเงินสะสม การตัดเงินป การกันเงินไวจายเหลื่อมปและการขยายเวลาตัดฝากเงิน
งบประมาณ รวมถึงการใชจายเงินงบประมาณ เพื่อใหเปนไปความถูกตองและเปนไปตามกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับและมีประสิทธิผลสูงสุด
1.9 รวมประสานงานและตอบปญหาขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทางดานการเงินหรือดานการคลัง เชน การรับจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาสงเงิน การ
กําหนดหรือขยายวงเงินคงคลัง การกําหนดเงื่อนไขและอัตราจางของลูกจางประจําเปนตน เพื่อสรางความ
ชัดเจนใหผูบริหารและบุคลากรที่สนใจเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
1.10 วิเคราะหปญหาการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพิจารณาวาง
หลักเกณฑปรับปรุงวิธีการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
1.11 วิเคราะหรายได รายจายของหนวยงาน วิเคราะหความตองการประมาณการ
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รายรับ-รายจายเพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาและขออนุมัติยอดเงินงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
1.12 กากับดูแลและรายงานการเงิน การคลัง เพื่อจัดทําเปนขอมูลสถิติในการ
ตรวจสอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ดานการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
2.2 วางแผนการ ควบคุมและตรวจสอบทางานดานการเงิน การคลัง การพัสดุ จัดเก็บ
รายได งบประมาณเพื่อใหดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณและรวมดําเนินการจัดทาขอมูลการเงิน การ
คลัง การพัสดุ จัดเก็บรายได และงบประมาณเพื่อพัฒนารายไดของ อปท.
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน ที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 ใหคําปรึกษากับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดานตางๆ เชนดาน
การเงิน การคลัง และการบัญชี เพื่อใหมีการดําเนินการที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําแนะนาปรึกษาในเบื้องตน แกหนวยงานราชการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน
ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหาร
เงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ
4.2 สํารวจและจัดเก็บขอมูล ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูล หรือระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ เพื่อการ
ประมวล วิเคราะห และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ วิธีการ
เกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทาง พาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร นิติศาสตร บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางพาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร นิติศาสตร บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร นิติศาสตร บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
อัตราคาตอบแทน
ใหไดรับอัตราคาตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลอิสาณ

รายละเอียดหมายเลข 1
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เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลอิสาณ
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ประเภทของพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
3. ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานงานฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในงาน
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวิชาการสุขาภิบาล ภายใตการกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย สารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเบื้องตนที่ ไมซับซอน
เกี่ยวกับงานดานสุขาภิบาล รวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวของกับสภาวะสิ่งแวดลอม อันมีผลกระทบตอชีวิตและ
สภาพความเปนอยูของประชาชน เชน การศึกษาสถานการณสิ่งแวดลอมการเกิดโรค และการแพรกระจาย การ
จัดการนาเสีย การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง การจัดการสุขาภิบาล
อาหาร การจัดการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการอาคารสถานที่
และการปรับปรุงแกไขสิ่งแวดลอมทั่วไป และเหตุราคาญอื่นๆ ควบคุมการดาเนินงานของสถานที่จาหนาย
อาหาร และเครื่องดื่มใหเปนไปตามาตรฐานที่กาหนด เพื่อเสริมสรางและพัฒนาระบบ การสุขาภิบาลที่ดี
1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ
สุขาภิบาลเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานดานสุขาภิบาล เพื่อนามาใชใน การ
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถานการณและความจาเปนของทองที่
1.4 พัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานดานสุขาภิบาล สิ่งแวดลอมการ
คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาเกี่ยวกับงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และจัดทาคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสาร
ทางวิชาการ สิ่งพิมพ และอุปกรณตางๆ ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีความรูและมีสวนรวมในการรักษา
และจัดการสภาพแวดลอมอันมีผลกระทบตอสุขภาพ
1.5 ปฏิบัติการในการแกไข ฟนฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การตรวนสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพ ดูแล บารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
ใหพรอมใชงาน เพื่อพัฒนามาตรการและปรับปรุงวิธีการดาเนินการและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
1.6 จัดทาฐานขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เชน ขอมูล
เกี่ยวกับคุณภาพนา อากาศและเสียง พื้นที่เสี่ยง ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย สถานที่ประกอบกิจการ ตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข เปนตน เพื่อนามาใชในการวิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 ประเมินสิ่งแวดลอมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ
สถานที่สาธารณะ ทางดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันควบคุม ทาลายแหลงแพรเชื้อ และพาหะนาโรค
อันเปนอันตรายตอสุขภาพ
1.8 ปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
และกฎหมายเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อการคุมครองโรคและภัย
สุขภาพของประชาชน
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ รวมดาเนินการวางแผนการทางานของหนวยงานหรือองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น หรือโครงการเพื่อใหการดาเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานงานการทางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคลหรือหนวยงานหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดาเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานบริการ
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตางๆ ใหมีคุณภาพพรอมนาไปใชงานอยูเสมอ
รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เพื่อใหการบริการดังกลาว
เปนไปอยางราบรื่น
4.2 สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีแกบุคคลในหนวยงาน เพื่อให
สามารถดาเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.3 ใหคาแนะนา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานสุชาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ตนรับผิดชอบใน
ระดับเบื้องตน แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนในไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ที่เปนประโยชนและสามารถนาไปปฏิบัติใหมีสุขภาพที่ดี
4.4 ใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทาเอกสาร คูมือ สื่อเผยแพร หรือจัดกิจกรรมใน
รูปแบบตางๆ เพื่อการเรียนรูและสรางความเขาใจในงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
4.5 รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร เพื่อใหเปนบุคลากรที่มี
ความชานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเนนวิทยาศาสตรสุขาภิบาล วิทยาศาสตรสาธารณสุข วิทยาศาสตรอนามัยและ
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตรเนนทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหนงนี้ได
2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเนนวิทยาศาสตรสุขาภิบาล วิทยาศาสตรสาธารณสุข วิทยาศาสตรอนามัยและ
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตรเนนทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหนงนี้ได
3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเนนวิทยาศาสตรสุขาภิบาล วิทยาศาสตรสาธารณสุข วิทยาศาสตรอนามัยและ
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตรเนนทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหนงนี้ได
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อัตราคาตอบแทน
ใหไดรับอัตราคาตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท

รายละเอียดหมายเลข 1
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลอิสาณ
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
**************************
ประเภทของพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
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ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) ตลอดจนบํารุงรักษา
และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
2. มีความรู ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแลวไมนอยกวา 5 ป
โดยจะตองมีหนังสือรับรองจากหนวยงาน หรือสวนราชการที่เคยปฏิบัติงานนั้น และ
3. ไดรับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกําหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) ตลอดจนบํารุงรักษา
และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
อัตราคาตอบแทน
ไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 9,400.-บาท
ไดรับคาครองชีพในอัตราเดือนละ 2,000.-บาท

รายละเอียดหมายเลข 1
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลอิสาณ
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
**************************
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ประเภทของพนักงานจาง
พนักงานจางทั่วไป
ชื่อตําแหนง
คนงาน
หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป เชน ทําความสะอาดอาคารสถานที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
และที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑. ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีความรูความสามารถอยางเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
๒. ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
๓. มีสุขภาพแข็งแรง
๔. มีสุขภาพจิตดีไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมเปนผูติดยาเสพติด
๕. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางดานจิตใจอารมณสังคมมีความตั้งใจปฏิบัติงาน
อัตราคาตอบตอบแทนพนักงานจาง
- อัตราคาตอบแทน
เดือนละ 9,000 บาท
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
เดือนละ 1,000 บาท

รายละเอียดหมายเลข 2
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลอิสาณ
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
**************************
รายละเอียดเนื้อหาที่สอบ
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1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีสอบขอเขียนแบบปรนัย โดยทดสอบความรูความสามารถทั่วไปจากหลักวิชา ดังตอไป
1. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
2. พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. พ.ร.ฏ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน
5. ความรูเกี่ยวกับวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการให
สรุปความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมุติฐาน หรือให
ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได
6. ความรูเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย เปนการสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดย
การใหสรุปความและหรือตีความจากขอความสั้นๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ
จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้นๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบ
ความรูความสามารถดังกลาว
2. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เปนการทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงที่สมัคร
โดยเฉพาะ โดยขอสอบขอเขียนแบบอัตนัยในเรื่องดังนี้
1. ทดสอบภาคความรูความสามารถในทางที่จ ะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
2. ทดสอบภาคความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน
2.1 ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
สอบภาคปฏิบัติขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีการประเมินบุคคลดวยวิธีการสอบสัมภาษณ พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบสัมภาษณ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ

