(สำเนำ)

ประกาศเทศบาลตาบลท่าผา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
*****************
ตามที่เทศบาลตาบลท่าผา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
จานวน 5 อัตรา ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จานวน 1
อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานทั่วไป (กองคลัง) จานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง
พนักงานทั่วไป (กองช่าง) จานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานทั่ วไป (กองการศึกษา)
จานวน 1 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตาบลท่าผา เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลท่าผา ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุ ณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศ และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
ตาแหน่ง พนักงานทั่วไป (กองคลัง)
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นางสาววิศัลยา ปรีชาวนา
2
นางสาวณัฐพร วิรามอาไพ
3
นางสาวกาญจนา คืนมาเมือง
4
นางสาววัลลี กล้าณรงค์ขวัญ

หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
๐๐๑
002
003
004

หมายเหตุ

ตาแหน่ง พนักงานทั่วไป (กองช่าง)
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายสมเกียรติ ถุงคา
2
นายเกรียงศักดิ์ ไชยบุตร
3
นายกฤษนคร กรรณิกา
4
นายศิริปัญญา กล้าณรงค์ขวัญ

หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
๐๐๑
002
003
004

หมายเหตุ

/ตาแหน่ง.....................................

-2ตาแหน่ง พนักงานทั่วไป (กองการศึกษา)
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นางสาวฉวีวรรณ มีนัก
2
นางสาวพรพนิต กุญแจทรัพย์ทอง
3
นางสาวลาวัลย์ มะโนธรรม

หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
๐๐๑
002
003

ตาแหน่ง พนักงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
๑
นางสาวสกาวกานต์ ยมแก้ว
๐๐๑
2
นางสาวแจ่มจันทร์ วิทยาจัดการ
002
3
นางสาวเกสรา สุริยะชัยพันธ์
003
4
นงสาวธนพร ไชยว่อง
004
5
นางสาวศรัญญา กรรณิกา
005
6
นางสาวพรฤดี เตปิน
006
7
นางสาวอภิญญา คานิมิต
007
8
นายนเรศน์ ดวงคาซาว
008

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ให้ ผู้ ที่ มี ร ายชื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป เข้ ารั บ การคั ด เลื อ ก
ในวั น ที่ 28 เดื อ น พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 ณ ส านั ก งานเทศบาลต าบลท่ า ผา ตั้ ง แต่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป โดยให้มารายงานตัวก่อนเวลา ๐8.3๐ น. หากท่านไม่มารายงานตัวและเข้ารับการคัดเลือกในวันเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลท่าผา ทั้งนี้ได้ขอให้ผู้มี
สิทธิสอบแข่งขันศึกษารายละเอียดวิธีการสอบแข่งขัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
สุพจน์ ริจ่าม
(นายสุพจน์ ริจ่าม)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าผา

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลท่าผา ลงวันที่ 20 พ.ย. 2560
**********************************************************************

วิธีการสอบแข่งขัน
ตาแหน่ง พนักงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เทศบาลตาบลท่าผา จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) จานวน 50 ข้อ
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทาง
สังคมหรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบ และทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์ อนุกรม
2. วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น
ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้น ๆการใช้
ส านวน สุ ภ าษิ ต ค าพั งเพย ค าอุ ป มาอุ ป ไมย หรือ ทดสอบโดยการอย่ างอื่ น ที่ เหมาะสมกั บ การทดสอบความรู้
ความสามารถดังกล่าว
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) จานวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ได้แก่
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยวิธีสอบข้อเขียนโดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ได้แก่
1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ในปัจจุบัน
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบอัตนัย) จานวน 1 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน ได้แก่
1. ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนน เต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่จะนาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม การปรับตัว การเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น
เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่า ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบ
ตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้จะคานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

วิธีการสอบแข่งขัน
ตาแหน่ง พนักงานทั่วไป (กองการศึกษา)
เทศบาลตาบลท่าผา จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) จานวน 50 ข้อ
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทาง
สังคมหรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบ และทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์ อนุกรม
2. วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น
ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้น ๆการใช้
ส านวน สุ ภ าษิ ต ค าพั งเพย ค าอุ ป มาอุ ป ไมย หรือ ทดสอบโดยการอย่ างอื่ น ที่ เหมาะสมกั บ การทดสอบความรู้
ความสามารถดังกล่าว
ข.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) จานวน 30 ข้อ
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยวิธีสอบข้อเขียนโดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ได้แก่
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. รูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย
4. มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. มาตรฐานการศึกษา(ขั้นพื้นฐาน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546
7. ความรู้เบื้องต้นในการเลี้ยงดูเด็ก
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบอัตนัย) จานวน 2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ได้แก่
1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค.ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนน เต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่จะนาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม การปรับตัว การเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น
เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่า ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบ
ตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้จะคานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

วิธีการสอบแข่งขัน
ตาแหน่ง พนักงานทั่วไป (กองช่าง)
เทศบาลตาบลท่าผา จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังนี้
ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย จานวน 25 ข้อๆ ละ 2 คะแนน
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ทดสอบความรูค้ วามสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ขอ้ มูลทั่วไป
ของเทศบาลตาบลท่าผาและเหตุการณ์ปัจจุบัน
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย จานวน 25 ข้อๆ ละ 2 คะแนน
1. วิชาความรูค้ วามสามารถเฉพาะตาแหน่ง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างไฟฟ้า ที่เป็นความรู้
พืน้ ฐานในการปฏิบัติงานในตาแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.)
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง สสัมภาณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาณ์)
โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาจากความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับงานช่าง
ประสบการณ์ สมรรถภาพทางด้านร่างกาย ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม คุณธรรม
การปรับตัวเข้ากับผูร้ ่วมงาน ปฏิภาณไหวพริบ
เก์ฑ)การตัดสิน
การตัดสินว่าผูใ้ ดเป็นผู้สอบแข่งขันได้นนั้ ให้ถือเกณฑ์ว่าผูส้ อบแข่งขันได้ต้องเป็นผู้ได้คะแนนแต่ละภาค
ที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ และคานึงถึงหลักวิชาการและการวัดผลด้วย

วิธีการสอบแข่งขัน
ตาแหน่ง พนักงานทั่วไป (กองคลัง)
เทศบาลตาบลท่าผา จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) จานวน 50 ข้อ
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมหรือทาง
อื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบ
และทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์ อนุกรม
2. วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความ
สั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้น ๆการ
ใช้ส านวน สุ ภ าษิต คาพั งเพย คาอุป มาอุป ไมย หรือทดสอบโดยการอย่างอื่นที่ เหมาะสมกับ การทดสอบความรู้
ความสามารถดังกล่าว
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) จานวน 30 ข้อ
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยวิธีสอบข้อเขียนโดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ได้แก่
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค.ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนน เต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่จะนาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม การปรับตัว การเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น
เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่า ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบ
ตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้จะคานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

