ประกาศเทศบาลตาบลแม่ไร่
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลแม่ไร่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
****************
ด้วยเทศบาลตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ จะรับสมัครสอบเพื่อสรร
หาและคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของเทศบาล
ตาบลแม่ไร่ จานวน 1 อัตรา และ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตาบลแม่ไร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.๑.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสานักปลัด จานวน 1 อัตรา
1.1.2 ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) สังกัดสานักปลัด
จานวน 1 อัตรา
1.2 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของตาแหน่งความรับผิดชอบของตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง
และค่าตอบแทนที่ได้รับ (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก 1 และ 2) ท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครฯ
2.1 ผู้ ซึ่ งจะได้ รั บ การจ้ างเป็น พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่ไร่ ต้องมีคุณ สมบัติทั่ ว ไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชี ยงราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปสาหรับพนักงานจ้างฯ ลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2547 และถึงฉบับเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/(10) ไม่เป็นผู้ต้อง..............

-2(10) ไม่เป็นผู้ต้องรั บโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เ ป็ น ผู้ ถูกลงโทษให้ ออก หรือปลดออก หรือไล่ อ อกจากราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบรับราชการ สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทาง
ราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้ เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ
5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ให้ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่ไร่ ตั้งแต่
วันที่ 13-24 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
4. เอกสารที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร ตามรายละเอียดดังนี้
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยการกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมนาเอกสารฉบับจริงและสาเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้
4.1 สาเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง (ถ้ามี)
4.2 ระเบียบแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่สมัคร (ถ้ามี)
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 3
เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่าย จานวน 3 ใบ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.6 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ซึ่ง
ออกไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันที่รับสมัคร
4.7 หลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เช่น ใบสาคัญทหารกองเกิน
สาหรับผู้ที่ยังไม่ถึงกาหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน จะต้องลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) แล้ว (เฉพาะ
ผู้สมัครเป็นชาย)
4.8 หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม ที่ระบุถึงประสบการณ์ทางานใน
ตาแหน่งที่สมัครมาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 1 ฉบับ
4.9 สาเนาใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกาหนด จานวน 1 ฉบับ
4.10 เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ เป็นต้น
4.11 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
4.12 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
/เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป........

-3เป็นผู้มคี ุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ วันเวลาและสถานที่สอบ ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2564 ณ ที่ทาการเทศบาลตาบลแม่ไร่ ทางเว็ปไซด์ www.maerai.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
เทศบาลตาบลแม่ไร่จะยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่
รับสมัคร ซึ่งจะทาการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
6.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ จานวน 300 คะแนน โดย
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- สัมภาษณ์ (ภาค ค)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
7. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้สมัครรายใด ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบล
แม่ไร่ ต้องได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลแม่ไร่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เรียงตามลาดับคะแนนสูงสุดลงมา
ตามลาดับ และจะใช้เป็ นบั ญชีเพื่อจ้างเป็น พนักงานจ้ างของเทศบาลตาบลแม่ไร่ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้ ให้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบล
แม่ไร่ ที่มีบัญชีรายชื่อตาแหน่งตามที่ประกาศในตาแหน่งใด ตรงกันกับบัญชีนี้ ให้ยกเลิกบัญชีและให้ถือใช้บัญชีนี้แทน
9. การดาเนินการจ้าง
เทศบาลตาบลแม่ไร่ จะดาเนินการจ้างบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ระยะเวลาจ้างครั้งละไม่เกิน 3 ปี)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64

(นายจิตร ห้วยไชย)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่ไร่

ภาค ผนวก ก. (1)
แนบท้าย ประกาศเทศบาลตาบลแม่ไร่
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
คุณสมบัติสาหรับตาแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง
ตาแหน่งประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ (สาหรับผู้มีคุณวุฒิ)
ชื่อตาแหน่ง
จานวน
สังกัด

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1 อัตรา
สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกาหนด
นโยบาย จั ด ท าแผนหรื อ โครงการ ติ ด ตามประเมิ นผลการด าเนิ น งานตามแผนและโครงการต่ า งๆ และจั ด ท า
เอกสารรายงานต่างๆ ซึ่งอาจะเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง การบริหาร การ
คมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 5 ปี แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน หรือกาหนดยุทธศาสตร์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล และส่วนราชการต่างๆ
เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
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-21.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทากระบวนงานของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)
1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
นาไปจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 ศึกษา สารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดทา เอกสารรายงานต่างๆ ของ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สังคม การเมือง และการบริหาร
1.9 ช่วยดาเนิ นการส ารวจ คานวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้ายสิ่ ง
อานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากการก่อสร้างนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจะเกิดขึ้น
1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
ทางด้านการจราจรทางบกและทางน้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
1.11 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากการดาเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะภายนอก
จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 5
ปี และแผนการปฏิบัติการประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนทางานที่รั บผิ ดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนและร่วมดาเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัดในโครงการ
ของหน่วยงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3 วางแผนการดาเนินงานการจัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนงานโครงการ
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ตอบปั ญ หา และชี้ แ จงเรื่ อ งต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ งานนโยบายและแผน
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.3 จั ดเก็ บ ข้ อมู ล ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บงานค้ นคว้ าวิ จั ย ด้ านจราจร เพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่ อการ
ค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การ
วางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ
สั งคมศาสตร์ และพฤติ กรรมศาสตร์ หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อทางอื่ น ที่ ก.จ.,ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสารับตาแหน่งนี้ได้
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-32. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การ
วางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ
สั งคมศาสตร์ และพฤติ กรรมศาสตร์ หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อทางอื่ น ที่ ก.จ.,ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การ
วางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ
สั งคมศาสตร์ และพฤติ กรรมศาสตร์ หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อทางอื่ น ที่ ก.จ.,ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รับอัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท หรือเปลี่ยนแปลงตามมติ
คณะรัฐมนตรี
ระยะเวลาจ้าง
ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย มีมติเห็นชอบ

ภาคผนวก ข (1)
แนบท้าย ประกาศเทศบาลตาบลแม่ไร่
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
*************************
1.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน พนักงานจ้างตามภารกิจ มีดังนี้
1.) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ ตาม
ระดับตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลัก
ปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 เป็นต้น
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูล ต่างๆ
การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
(7) พระราชบั ญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2542
(8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(9) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
(10) พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
(11) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 วิชาภาษาไทย
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคา
หรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์

/2. ภาคความรู้........
-22. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่สมัคร
สอบโดยเฉพาะ ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
5. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
7. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง
กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริมสร้างสรรค์ปฏิภาณ
ไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ

ภาค ผนวก ก. (2)
แนบท้าย ประกาศเทศบาลตาบลแม่ไร่
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
คุณสมบัติสาหรับตาแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง
ตาแหน่งประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ (สาหรับผู้มีทักษะ)
ชื่อตาแหน่ง
จานวน
สังกัด

พนักงานขับรถยนต์
1 อัตรา
สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ในการใช้
รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
2. มี ประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่ น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้ องมี หนังสื อรับรองการท างานจาก
นายจ้างเดิมในตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ หรือเอกสารยืนยันรับรองประสบการณ์
3. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกาหนด ประเภทที่ 1 ขึ้นไป และใบอนุญาตต้องไม่น้อยกว่า
5 ปีขึ้นไป
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท
รวม 11,400 บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1. ความสารถหรือทักษะเฉพาะ
1.1 ทักษะในการปฏิบัติงาน
50
โดยวิธีการสอบปฏิบัติ
1.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
50
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล
2.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย
25
โดยวิธีการสัมภาษณ์
2.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
25
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
2.3 มนุษยสัมพันธ์
25
2.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ
25
รวม
200

