ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
****************
ด้วยเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ จะรับสมัครสอบเพื่อ
สรรหาและคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ของเทศบาลตำบลแม่ไร่
จำนวน 1 อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
๑.๑.1 ตำแหน่ง ผูช้ ่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
1.2 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของตำแหน่งความรับผิดชอบของตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง
และค่าตอบแทนที่ได้รับ (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก 1) ท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครฯ
2.1 ผู้ ซึ่ งจะได้ รั บ การจ้ างเป็ น พนั กงานจ้ างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้ อ งมี คุณ สมบั ติทั่ ว ไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชี ยงราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปสำหรับพนักงานจ้างฯ ลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2547 และถึงฉบับเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/(10) ไม่เป็นผู้ต้อง..............

-2(10) ไม่เป็นผู้ต้องรั บโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่ เป็ น ผู้ ถูก ลงโทษให้ ออก หรือปลดออก หรือไล่ ออกจากราชการ รัฐ วิส าหกิ จ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบรับราชการ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทาง
ราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้ เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ
5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ให้ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ไร่ ตั้งแต่
วันที่ 13-24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
4. เอกสารที่ต้องนำมายืน่ ในวันสมัคร ตามรายละเอียดดังนี้
ผู้สมัครต้องยื่ นใบสมัครด้วยตนเองโดยการกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้
4.1 สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง (ถ้ามี)
4.2 ระเบียบแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่สมัคร (ถ้ามี)
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 3
เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่าย จำนวน 3 ใบ
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.6 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ซึ่ง
ออกไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันที่รับสมัคร
4.7 หลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เช่น ใบสำคัญทหารกองเกิน
สำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน จะต้องลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) แล้ว (เฉพาะ
ผู้สมัครเป็นชาย)
4.8 สำเนาใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.9 เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ เป็นต้น
4.10 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
4.11 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

/เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป........

-3เป็นผู้มคี ุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ตน้
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ วันเวลาและสถานที่สอบ ในวันศุกร์
ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ไร่ ทางเว็ปไซด์ www.maerai.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
เทศบาลตำบลแม่ไร่จะยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่
รับสมัคร โดยจะดำเนินการสอบประเมิน ในศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลแม่ไร่ ซึ่งจะทำการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
6.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ จำนวน 200 คะแนน โดย
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
คะแนนเต็ม 50 คะแนน
- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
- สัมภาษณ์ (ภาค ค)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
7. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้สมัครรายใด ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล
แม่ไร่ ต้องได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตำบลแม่ไร่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เรียงตามลำดับคะแนนสู งสุดลงมา
ตามลำดับ และจะใช้เป็ น บั ญ ชีเพื่อ จ้างเป็ น พนักงานจ้ างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ เป็น ระยะเวลา 1 ปี นับ แต่วัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้ ให้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล
แม่ไร่ ที่มบี ัญชีรายชื่อตำแหน่งตามที่ประกาศในตำแหน่งใด ตรงกันกับบัญชีนี้ ให้ยกเลิกบัญชีและให้ถือใช้บัญชีนี้แทน
9. การดำเนินการจ้าง
เทศบาลตำบลแม่ไร่ จะดำเนินการจ้างบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ระยะเวลาจ้างครั้งละไม่เกิน 3 ปี)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65

(นายจิตร ห้วยไชย)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่

ภาค ผนวก ก.
แนบท้าย ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง
ตำแหน่งประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
สังกัด

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
1 อัตรา
กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างไฟฟ้าตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับตรวจ
ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คำนวณ
ราคาและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล
บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
และโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์รับส่งข้อมูลข่าวสาร
ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
1.2 จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือ
กฎหมายกำหนด
1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีจำนวน
เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน
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4.1 ให้ คำแนะนำ ตอบปั ญหา แก้ไขปัญหา ให้ แก่ ผู้ ใช้งานและผู้ รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2 ประสาน และเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประกอบการ
ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิ คเครื่อง
เย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น
และปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
นี้ได้
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รับอัตราค่าจ้าง 9,400.- บาท สำหรับวุฒิ ปวช.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รับอัตราค่าจ้าง 11,500.- บาท สำหรับวุฒิ ปวส.
ระยะเวลาจ้าง
ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย มีมติเห็นชอบ

ภาคผนวก ข
แนบท้าย ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
*************************
1.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน พนักงานจ้างตามภารกิจ มีดังนี้
1.) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึ งระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ ตาม
ระดับตำแหน่ง 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 สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัว เลข และข้อมูลต่างๆ
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) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
(7) พระราชบั ญ ญั ติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
(8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(9) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
(10) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
(11) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 วิชาภาษาไทย
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจั บใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำ
หรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
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-22. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่สมัคร
สอบโดยเฉพาะ ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2. ความรู้เกี่ยวกับประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
3. ความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. ความรู้ เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรัก ษาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟฟ้าและระบบ
ไฟฟ้า
5. ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายสภาเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตำแหน่งหน้าที่จากประวั ติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริมสร้างสรรค์ปฏิภาณ
ไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็ นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
วิธีการประเมิน
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก

คะแนน
50

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข

50

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค

100

วันเวลาและสถานที่สอบ
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 09.00 –
10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 10.45 –
12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 13.30 –
15.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่

