ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาโร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
************************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาโร อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 25 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีข้อกาหนดและรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
ประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

ชื่อตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
พนักงานผลิตน้าประปา

ระยะเวลาจ้าง

หมายเหตุ

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

๑
๑
๑
๑

๔
๔
๔
1

ปี
ปี
ปี
ปี

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง อัตราค่าจ้าง และความ
รับผิดชอบของตาแหน่งที่สมัครปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามผนวก ก แนบท้ายประกาศฯ นี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
/2.1.6 ไม่เป็นผู้...
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๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ
๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.9 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
พรรคการเมือง กรรมการพรรคการเมือ ง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือองค์การ
บริหารส่วนตาบลมายื่นด้วย
สาหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครเพื่อรับการสรรหาและการเลือกสรรได้ ทั้งนี้ ตาม
หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ข้อ 5 ของ
คาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ย วกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ ณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขา
โร ตาบลเขาโร อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 9 – ๒0 กุมภาพันธ์ ๒๕61 ในวันและเวลา
ราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. )
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนยื่นต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาโร ด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่กาหนด พร้อมยื่นหลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว)
ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามที่ ก.อบต. กาหนด
ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จานวน ๑ ฉบับ
(5) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา หรือสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑
ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้ มีอานาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร กรณีที่
หลักฐานการศึกษาที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับ ที่เป็นภาษาไทยมาด้วย
(6) ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.๙) (ถ้ามี)
(7) หนังสือรับรองประสบการณ์ทางานจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
/(8) สาเนาหลักฐาน...
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จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับ ไว้
ด้วย สาเนาภาพถ่ายเอกสารให้ใช้กระดาษ ขนาด A๔ เท่านั้น พร้อมนาเอกสารตัวจริงมาประกอบด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตาแหน่งละ ๑๐๐.- บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้าการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรั บการประเมิน สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ใ นการ
ประเมินสมรรถนะ
๔.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาโร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒
1กุมภาพันธ์ ๒๕61 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเขาโร
๔.๒ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ การประเมิ น สมรรถนะ จะต้ อ งเข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะ ในวั น ที่ ๒6
กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๙.0๐–๑๖.๓๐ น. โดยจะต้องไปรายงานตัว ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาโร เวลา ๐๘.๔๕ น.
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาโร จะดาเนินการสรรหาและการเลือกสรร โดยประเมินสมรรถนะตาม
หลักเกณฑ์การประเมินที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่กาหนด ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
๕.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่ว ยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว/ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา)
ทดสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ข้อเขียน 50 คะแนน ในวันจันทร์ที่ ๒6
กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๙.00 – ๑0.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตาบลเขาโร
- ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งงานที่จะจ้าง (ภาค ข) ข้อเขียน 50
คะแนน ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ๑๐.๔5 – ๑๒.๑๕ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาโร
ทดสอบคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์ 50 คะแนน ในวัน
จันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขา
โร

/๕.๒ พนักงานจ้าง…
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ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และคุณสมบัติส่วนบุคคล โดยวิธีสัมภาษณ์ 100 คะแนน ใน
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาโร
หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบนาบัตรประจาตัวสอบ พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน มาแสดงก่อนเข้าห้อง
สอบ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่มีบัตรดังกล่าว คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาตให้เข้า
สอบ ถือว่าผู้สมัครรายนั้นหมดสิทธิสอบ และหากผู้สมัครรายใดไม่ได้มาทาการสอบตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยการดาเนินการจัดจ้าง จะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาโร จะประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนที่สอบ
ได้ในวันที่ อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาโร โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาโรจะดาเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามบัญชี
รายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรเรี ย งตามล าดั บ ที่ ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕61

(นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาโร

ภาคผนวก ก.
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แนบท้ายประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕61
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จานวน ๑ อัตรา
รหัสตาแหน่ง ๐๑
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานเผยแพร่ ให้คาแนะนา และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และความรู้
ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่
1.2 ร่วมเป็นมัคคุเทศก์ จัดบริการนาเที่ยว จัดทาโปรแกรมในการนาเที่ยว อานวยความสะดวก
และให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.3 ช่วยจัดทารายงานและสถิติ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้วิเคราะห์ในการวางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
1.4 ควบคุม ดูแล เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์
ระเบียบ และข้อบังคับที่กฎหมายกาหนด และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงาน
1.5 ร่วมพิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว ได้แก่
การจดทะเบียน การพิจารณาต่อใบอนุญาต การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต เป็นต้น ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของหน่วยงาน
1.6 ติดตาม ประสานงาน ให้คาปรึกษา แนะนาและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานควบคุมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้าง
ภาพลักษณ์อันดีต่อแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงาน
1.7 ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาการท่องเที่ยวที่ถูกต้องเหมาะสม
2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่องเที่ยวแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ได้รับข้อมูล ที่ถูกต้อง
และสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

-23. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและอัตราค่าตอบแทน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการเลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด
การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิค
การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ

อัตราค่าตอบแทน
9,440 บาท

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน

10,880 บาท

สาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การ
โรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด
บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา

11,510 บาท

หรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การ
ท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ
การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน

4. ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปี
5. อัตราว่าง

๑ อัตรา

๖. สิทธิประโยชน์
(๑) ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๔๗
(๒) ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
…………………………………………………………………………

-3๑. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จานวน ๑ อัตรา
รหัสตาแหน่ง ๐๒
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตัง้ ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้
งาน ดูแล บารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
1.2 จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บารุงรักษา
1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน
หรือกฎหมายกาหนด
1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน ให้มี
จานวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและอัตราค่าตอบแทน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน

อัตราค่าตอบแทน
9,440 บาท

สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็น
และปรับอากาศ ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน

10,880 บาท

สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็น
และปรับอากาศ ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ

11,510 บาท

-44. ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปี
5. อัตราว่าง

๑ อัตรา

๖. สิทธิประโยชน์
(๑) ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๔๗
(๒) ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
…………………………………………………………………………

๑. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒. ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการประปา จานวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

รหัสตาแหน่ง ๐๓

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านประปา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง การซ่อมแซมและการ
บารุงรักษาด้านงานประปา เพื่อให้เกิดความพร้อม และสะดวกในการปฏิบัติงาน
1.2 ดาเนินการผลิตน้าประปา และจัดเตรียมน้าสะอาดเพื่อให้บริการประชาชน และน้าประปา
สารองเพื่อการดับเพลิง และการดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็น เพื่อให้ประชาชนมีน้าดืม่ และน้าใช้ ที่สะอาด ได้
คุณภาพ และมีความพร้อมใช้อย่างทันที
1.3 ดาเนินการติดตั้งมาตรวัดน้าประปาให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการคานวณ
ปริมาณการใช้น้าของประชาชน และเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.4 ซ่อมแซมและบารุงรักษาท่อประปา เพื่อให้มีท่อน้าประปาที่มีคุณภาพและประชาชนมีน้า
ดืม่ และน้าใช้อย่างสม่าเสมอ
1.5 ดาเนินการให้บริการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านงานประปา เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไป
อย่างราบรื่น ถูกต้อง และสอดคล้องความต้องการของประชาชน
1.6 ช่วยตรวจสอบและควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานประปา เพื่อให้มีรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่ครบถ้วน และถูกต้อง
1.7 บารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งาน
ประปา เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่มีสภาพที่สมบูรณ์ และเป็นการยืดอายุ
การใช้งาน
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานประปา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้

-52. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประสานงานด้านประปา
กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านประปาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและอัตราค่าตอบแทน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน

อัตราค่าตอบแทน
9,440 บาท

สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกล
โรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน

10,880 บาท

สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกล
โรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา

11,510 บาท

หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่าง
เครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

4. ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปี
5. อัตราว่าง

๑ อัตรา

๖. สิทธิประโยชน์
(๑) ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๔๗
(๒) ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
…………………………………………………………………………

-6๑. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
๒. ตาแหน่ง พนักงานผลิตน้าประปา

จานวน ๑ อัตรา

รหัสตาแหน่ง ๐4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ท้าหน้าที่เกี่ ย วกั บการผลิตน้าประปา จัดหาน้าสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใ ช้
น้าประปา และปฏิบัติงานตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและอัตราค่าตอบแทน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรูค้ วามสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

อัตราค่าตอบแทน
9,000 บาท

4. ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 1 ปี
5. อัตราว่าง

๑ อัตรา

๖. สิทธิประโยชน์
(๑) ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๔๗
(๒) ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
…………………………………………………………………………

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาโร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว รหัสตาแหน่ง ๐๑
สมรรถนะ

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

คะแนนเต็ม
50

๑.๑ ความรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐
๑.๒ เหตุการณ์ปัจจุบนั เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
๑.๕ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
๑.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.8 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์

วิธีการประเมิน
โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย)

๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
3. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบ

50

โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย)

๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
รวม

50

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

15๐

-๒พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า รหัสตาแหน่ง ๐๒
สมรรถนะ
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
๑.๑ ความรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐
๑.๒ เหตุการณ์ปัจจุบนั เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และแก้ไขเพิ่มเติม
๑.๕ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
๑.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.8 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์

๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
3. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับ
อากาศ
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสื่อสาร
6. ความรู้ในการออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร
8. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
9. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตาแน่งที่สมัครสอบ
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
รวม

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
๕๐
โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย)

๕๐

โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย)

๕๐

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

๑๕๐

-๓พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
สมรรถนะ
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
๑.๑ ความรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐
๑.๒ เหตุการณ์ปัจจุบนั เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และแก้ไขเพิ่มเติม
๑.๕ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
๑.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.8 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์

๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
1. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษาระบบประปา รวมทั้ง
การผลิตและจาหน่ายน้าประปา
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้าและการใช้งาน
3. ความรู้เกีย่ วกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้า
4. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่
สมัครสอบ
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
รวม

รหัสตาแหน่ง ๐๓
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
๕๐
โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย)

๕๐

โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย)

๕๐

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

๑๕๐

-๔พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานผลิตน้าประปา
สมรรถนะ

รหัสตาแหน่ง ๐๔
คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑. ความรู้
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่จะจ้าง)
ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๒ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๔ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

๕๐

โดยวิธีสัมภาษณ์

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับงานที่จะจ้าง)
๒.๑ ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประปา
๒.๒ ทดสอบการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการผลิตน้าประปา
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
รวม

๕๐

โดยวิธีสัมภาษณ์

๕๐

โดยวิธีสัมภาษณ์

๑๕๐

