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ประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง
ของเทศบาลตำบลอิสาณ
*****************************
ดวยเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จะดำเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลอิสาณ จำนวน 5 ตำแหนง 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติ
หนาที่เปนพนักงานจางตามภารกิจ โดยมีลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงาน
เทศบาล
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 ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 ตำแหนง ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
1.1.3 ตำแหนง ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล
จำนวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) จำนวน 1 ตำแหนง 1 อัตรา ไดแก
1.2.1 ตำแหนง ชางกอสราง
จำนวน 1 อัตรา
1.3 พนักงานจางทั่วไป จำนวน 1 ตำแหนง 2 อัตรา
1.3.1 ตำแหนง คนงาน
จำนวน 2 อัตรา
2.คุณสมบัติของผูรับสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู  ส มั ครซึ ่ งจะไดร ับ การจางเปน พนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีล ั 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 พระภิกษุห รือสามเณร 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 5 พฤศจิกายน ๒๕๖3 – 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและ
เวลาราชการ) ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 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 13 พฤศจิกายน 2563 โดยใหนำเอกสารฉบับ
จริง
มาแสดง ในกรณีที่ผูสำเร็จการศึกษาแลว แตทางสถาบันศึกษายังไมอนุมัติวุฒิการศึกษา ใหอนุโลมใหผูสมัครใช
สำเนาใบรับรองของสถานศึกษาวาไดสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว แตรอการอนุมัติวุฒิการศึกษาอยูแทนได
โดยใบรับรองจะตองระบุวันที่ที่ผูสมัครสำเร็จการศึกษาไวดวย และตองสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปดรับสมัครสอบ
คือวันที่ 11 กันยายน 2562
จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถามี)
จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษ A4 เทานั้น และรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ หาก
ผูสมัครยื่นเอกสารไมครบถวนในวันรับสมัคร จะถือวาผูนั้นไมมีสิทธิในการสมัคร
3.2 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
(๑) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั ่ ว ไปและคุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะสำหรั บ ตำแหน ง ตามที ่ ก ำหนดในประกาศรั บ สมั ค รนี ้ 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 18 พฤศจิกายน
2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ หรือทาง www.isan.go.th
5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เทศบาลตำบลอิสาณ จะดำเนินการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
6.1 พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) จำนวน 3 ตำแหนง 3 อัตรา ไดแก
6.1.1 ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
6.1.2 ตำแหนง ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
6.1.3 ตำแหนง ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล
จำนวน 1 อัตรา

- สอบขอเขียน โดยแบงออกเปน 3 ภาค คะแนนเต็ม 300 คะแนน ดังนี้
1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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โดยวิ ธ ี ส อบข อ เขี ย นแบบปรนั ย จำนวน 100 ข อ ทดสอบความรู
ความสามารถทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 แนบทายประกาศนี้
2. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100
คะแนน
โดยวิธีสอบขอเขียนแบบปรนัย ทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชใน
การปฏิ บ ั ติ งานในหน าที ่โดยเฉพาะตามที่ระบุไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนง รายละเอีย ดตามเอกสาร
หมายเลข 2 แนบทายประกาศนี้
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีการประเมินบุคคลดวยวิธีการสอบสัมภาษณ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 2
6.2 พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) จำนวน 1 ตำแหนง 1 อัตรา ไดแก
6.2.1 ตำแหนง ชางกอสราง
จำนวน 1 อัตรา
1. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100
คะแนน
โดยวิธีสอบปฏิบัติทดลองการปฏิบัติงาน
2. 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  ที ่ ถื อว า เป น ผู  ส อบได ตองเปน ผูส อบได ค ะแนนในแตล ะภาคที่ ส อบตามหลั ก สู ต ร
ไมต่ำกวารอยละ 60
8. การประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
เทศบาลตำบลอิสาณ จะประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร ในวันที่
27 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ หรือสอบถามไดทางโทรศัพทหมายเลข 044617579 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทาง www.isan.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวมีระยะเวลาไมเกิน 1
ป นับแตวันที่ขึ้นบัญชี เวนแตเทศบาลตำบลอิสาณจะมีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจางเปนพนักงานจาง
ในตำแหนงเดียวกันนี้อีก และไดมีการขึ้นบัญชีผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรไวใหมแลว ใหถือวาบัญชีขึ้นไวกอน
เปนอันยกเลิก..
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
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ประกาศนี้

9.4 คาตอบแทนที่จะไดรับตามตำแหนงที่ระบุไวในรายละเอียดหมายเลข 1 แนบทาย

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
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสุพจน สวัสดิพุทรา)
นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ

รายละเอียดหมายเลข 1
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ
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เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลอิสาณ
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563
**************************
ประเภทของพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
1. ตำแหนง ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใตการกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ดานการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการ
บริหารสำนักงาน ในดานตาง ๆ เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สาร
บรรณ และงานสัญญาตาง ๆ เปนตน
1.2 จัดเก็บ และรักษาขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ
และคำสั่งตาง ๆ ของหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหมีขอมูลที่สะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐาน
ทางราชการ
1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผูบริหาร เชน การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียม
เอกสารสำหรับการประชุม เปนตน เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร
1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงาน
อื่นๆ เพื่อใหการบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
1.5 ทำเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุ
เปาหมายตามที่กำหนด
1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพื่อใหงานดำเนินการไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ชวยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของ
ผูบริหารของหนวยงาน เพื่อการรายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป
2.ดานการประสานงาน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ รวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนวยงาน หรือ
โครงการ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
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3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานบริการ
ตอบปญหา ชี้แจง และใหคำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับ
เบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลและเกิด
ความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ.,ก.ท.
หรือ ก.อบต.รับรอง
2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชา
การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร วิจัย หรือในทางหรือ
สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชา
การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร วิจัย หรือในทางหรือ
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
อัตราคาตอบแทน
ใหไดรับอัตราคาตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท

รายละเอียดหมายเลข 1

เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลอิสาณ
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563
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**************************
ประเภทของพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
2. ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานการสงเสริมการทองเที่ยว ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานเผยแพร ใหคำแนะนำ และประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร กิจกรรม และความรูที่
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่
1.2 รวมเปนมัคคุเทศก จัดบริการนำเที่ยว จัดทำโปรแกรมในการนำเที่ยว อำนวยความสะดวก และ
ใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.3 ชวยจัดทำรายงานและสถิติ และรวบรวมขอมูลขาวสารดานธุรกิจการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม
อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใชวิเคราะหในการวางแผนการสงเสริมการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
1.4 ควบคุม ดูแล เกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว เพื่อใหถูกตองตามมาตรฐาน หลักเกณฑ ระเบียบ และ
ขอบังคับที่กฎหมายกำหนด และเปนไปตามนโยบายของหนวยงาน
1.5 รวมพิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองตางๆ เกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว ไดแก การจด
ทะเบียน การพิจารณาตอใบอนุญาต การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต เปนตน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับ และนโยบายของหนวยงาน
1.6 ติดตาม ประสานงาน ใหคำปรึกษา แนะนำและตอบปญหาเกี่ยวกับงานควบคุมและสงเสริมการ
ทองเที่ยวแกประชาชนผูสนใจ และหนวยงานตางๆ เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองและสรางภาพลักษณ
อันดีตอแหลงทองเที่ยวและหนวยงาน
1.7 ใหคำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และถายทอดประสบการณใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
สงเสริมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว

2. ดานการบริการ
2.1 ตอบปญหา ชี้แจงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเที่ยวที่ถูกตองเหมาะสม
2.2 ประชาสัมพันธใหขอมูลทองเที่ยวแกประชาชนและนักทองเที่ยว ใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและ
สามารถเดินทางทองเที่ยวไดอยางปลอดภัยและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาตางประเทศ การตลาด การโรงแรม การทองเที่ยว
ประชาสัมพันธ คอมพิวเตอร การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การ
ธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาตางประเทศ การตลาด การโรงแรม การทองเที่ยว
ประชาสัมพันธ คอมพิวเตอร การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา
การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหนงนี้ได
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาตางประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การทองเที่ยว
ประชาสัมพันธ คอมพิวเตอร การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา
การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหนงนี้ได
คาตอบแทน
ผูมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ ไดรับ
อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด
อัตราคาตอบแทน
ไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 9,400.-บาท
ไดรับคาครองชีพในอัตราเดือนละ 2,000.-บาท

รายละเอียดหมายเลข 1

เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลอิสาณ
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563
ประเภทของพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
3. ตำแหนง ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานงานฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในงาน
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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
ปกครองสวนทองถิ่น หรือโครงการเพื่อใหการดาเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานงานการทางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคลหรือหนวยงานหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดาเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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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
อัตราคาตอบแทน
ใหไดรับอัตราคาตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
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รายละเอียดหมายเลข 1
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลอิสาณ
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563
**************************
ประเภทของพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ(ผูมีทักษะ)
ตำแหนง ชางกอสราง
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ทำหนาที่ในฐานะชางชั้นตนในงานชางกอสรางอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ชวย
ออกแบบควบคุมการกอสรางและบำรุงรักษา
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2. ชวยวางโครงการกอสราง ตรวจสอบงานกอสรางตางๆ เชน ทางสะพาน ทอระบายน้ำ อุโมงค
เขื่อน อาคาร ชลประทาน อาคารการประปา และกอสรางอื่นๆ
3. ปฏิบัติหนาที่สำรวจตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานกอสราง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานกอสราง งานที่เกี่ยวของกับงานดานกอสราง
2. เคยปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานจางคนเดิมในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือของเทศบาลตำบล
บานกลาง และเปนผูมีทักษะ ประสบการณทำงาน ซึ่งเคยปฏิบัติหนาที่ดานการกอสรางมากอน ไมนอยกวา 5
ป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานชางกอสรางอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ชวยออกแบบควบคุมการกอสราง
และบำรุงรักษา
2. ชวยวางโครงการกอสราง ตรวจสอบงานกอสรางตางๆ เชน ทางสะพาน ทอระบายน้ำ อุโมงค
เขื่อน อาคาร ชลประทาน อาคารการประปา และกอสรางอื่นๆ
3. ปฏิบัติหนาที่สำรวจตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานกอสราง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
อัตราคาตอบแทน
ไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 9,400.-บาท
ไดรับคาครองชีพในอัตราเดือนละ 2,000.-บาท

รายละเอียดหมายเลข 1
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลอิสาณ
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563
**************************
ประเภทของพนักงานจาง
พนักงานจางทั่วไป
ชื่อตำแหนง
คนงาน
หนาที่และความรับผิดชอบของตำแหนง
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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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 26 ตุลาคม 2563
**************************
รายละเอียดเนื้อหาที่สอบ
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
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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 โดยขอสอบขอเขียนแบบปรนัยในเรื่องดังนี้
1. ทดสอบภาคความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนง
2. ทดสอบภาคความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน
2.1 ตำแหนง ชางกอราง (ผูมีทักษะ)
สอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานกอสราง
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีการประเมินบุคคลดวยวิธีการสอบสัมภาษณ พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบสัมภาษณ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ

