ประกาศเทศบาลตําบลบุดี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก และคัดเลือกพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตําบลบุดี
……………………………..
ดวย เทศบาลตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จะดําเนินการสอบคัดเลือก และคัดเลือก
พนักงานจางประจําป 2552 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 และมติคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ในการประชุมครั้งที่ 9 / 2551 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 เห็นชอบให
ประกาศใช แ ผนอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานจ า งประจํ า ป 2552 – 2555 ของเทศบาลตํ า บลบุ ดี แล ว นั้ น เทศบาลฯ
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตําบลบุดี ในตําแหนงดังตอไปนี้
1. ตําแหนงพนักงานจางที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจางตามภารกิจ มี 5 ตําแหนง
1.1.1 ตําแหนงผช.จนท.ประชาสัมพันธ
1.1.2 ตําแหนงผช.จนท.ธุรการ
1.1.3 ตําแหนงผช.จนท.จัดเก็บรายได
1.1.4 ตําแหนงผช.จนท.พัสดุ
1.15 ตําแหนงครูผูดูแลเด็กเล็ก

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
3

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

1.2 พนักงานจางทัว่ ไป มี 6 ตําแหนง
1.2.1 ตําแหนงพนักงานดับเพลิง
1.2.2 ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
1.2.3 ตําแหนงยาม
1.2.4 ตําแหนงภารโรง
1.2.5 ตําแหนงแมบาน
1.2.6 ตําแหนงคนงานทั่วไป

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
2
2
1
1
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

2. ระยะเวลาการจาง คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
2.1 พนักงานจางตามภารกิจ มีระยะเวลาการจาง 4 ป โดยอาจจะมีการตอระยะเวลา
การจางไดอีกไมเกินครั้งละ 4 ป และไดรับคาตอบแทนสําหรับผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไดรับ
คาตอบแทนขั้นต่ําสุดของอันดับ จ.ของบัญชีคาตอบแทนพนักงานจาง ( 5,760.- บาท / เดือน ) และมีสิทธิไดรับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําปทุกป รวมทั้งคาตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑที่กําหนด รวมทั้งอาจ
ไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้อีก เชน การลา การรับคาตอบแทนระหวางลา การไดรับ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน คาใชจายในการเดินทาง คาเบี้ยประชุม เปนตน
/ 2.2 พนักงานจางทั่วไป.....

-22.2 พนักงานจางทัว่ ไป มีระยะเวลาจาง 1 ป โดยอาจมีการตอสัญญาจางได ไดรับคา
ตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,080.- บาท
3. คุณสมบัตขิ องผูมีสิทธิสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป และไมเกิน 60 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานเทศบาล
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผูสมัครสอบคัดเลือกตําแหนงใดตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนั้น ตามเอกสารแนบทาย ภาคผนวก ก.
4. การรับสมัครคัดเลือก
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดว ย
ตนเองไดระหวางวันที่ 25 พ.ค. 52 - 2 มิ.ย. 52 (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 0-7328-8095
4.2 วิธีการยื่นใบสมัคร
ใหยนื่ ใบสมัครดวยตนเอง โดยผูสมัครตองกรอกใบสมัครดวยตนเองและลงลายมือชื่อ
รับรองสํ า เนาถู ก ต อ งในเอกสารที่กํ า หนดตามขอ 4.3
ทุก ฉบับ แล ว ยื่นใบสมั ครของตนเองพร อมชํา ระ
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ และมีสิทธิสมัครสอบไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น

/ 4.3 เอกสารและหลักฐาน....

-34.3 เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป โดยผูสมัครติดรูปถายในใบสมัคร 1 รูป และติดรูปถายในบัตรสอบ 2 รูป
(2) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครคัดเลือก หรือ
มีหนังสือรับรองประสบการณการทํางานดานดูแลเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา
5 ป (วุฒิ ปวช.) กรณีสมัครตําแหนงครูผูดูแลเด็กเล็ก
(5) หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติ
ไมต่ํากวา 5 ป (กรณีสมัครตําแหนงพนักงานขับรถฯ ทั้ง 2 อัตรา)
(6) สําเนาใบขับขี่รถยนต จํานวน 1 ฉบับ (สําหรับตําแหนงพนักงานขับรถฯ และ
พนักงานดับเพลิง ทั้ง 4 อัตรา)
(7) ใบรับรองแพทย มีอายุไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยนื่ ใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
(8) หลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว,ชื่อสกุล,ทะเบียนสมรส ฯลฯ จํานวน 1 ฉบับ
4.4 เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก
ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคณ
ุ สมบัติทั่วไป
และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏวาผูสมัคร
สอบรายใดมีคณ
ุ สมบัติดังกลาวไมครบถวน จะถือวาเปนผูข าดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบ และไมมีสิทธิไดทํา
สัญญาจาง
5. คาธรรมเนียมในการสมัคร
ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมสําหรับตําแหนงที่สมัครตามอัตราดังนี้
- พนักงานจางตามภารกิจ ทุกตําแหนง คาธรรมเนียม 100.- บาท
- พนักงานจางทั่วไป
ทุกตําแหนง คาธรรมเนียม 50.- บาท
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิสอบแลว
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ และประกาศรายชื่อผูผา นการสอบคัดเลือกและคัดเลือก
6.1 ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิสอบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552
6.2 ประกาศรายชือ่ ผูผานการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูสอบผานการสอบคัดเลือกและคัดเลือก
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบุดี
/ 7. วิธีการสอบ ....

-47. วิธีการสอบคัดเลือก และคัดเลือก
ดําเนินการสอบคัดเลือก และคัดเลือกโดยวิธีการ ดังนี้
7.1 พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผช.จนท.ประชาสัมพันธ มีวิธีการสอบดังนี้
1) สอบขอเขียน วันที่ 15 มิถนุ ายน 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
2) สอบสัมภาษณ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2552 เวลา 13.30 เปนตนไป
รายละเอียดการสอบ ดังนี้
1) การสอบขอเขียน 100 คะแนน โดยแบงออกเปน 2 ภาค ดังตอไปนี้
1.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
1.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 50 คะแนน
2) การสอบสัมภาษณเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 100 คะแนน
ตําแหนง ผช.จนท.ธุรการ มีวิธีการสอบดังนี้
1) สอบขอเขียน วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
2) สอบสัมภาษณ วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 เปนตนไป
รายละเอียดการสอบ ดังนี้
1) การสอบขอเขียน 100 คะแนน โดยแบงออกเปน 2 ภาค ดังตอไปนี้
1.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
1.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 50 คะแนน
2) การสอบสัมภาษณเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 100 คะแนน
ตําแหนง ผช.จนท.จัดเก็บรายได มีวิธีการสอบดังนี้
1) สอบขอเขียน วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
2) สอบสัมภาษณ วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 เปนตนไป
รายละเอียดการสอบ ดังนี้
1) การสอบขอเขียน 100 คะแนน โดยแบงออกเปน 2 ภาค ดังตอไปนี้
1.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
1.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 50 คะแนน
2) การสอบสัมภาษณเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 100 คะแนน
ตําแหนง ผช.จนท.พัสดุ มีวิธกี ารสอบดังนี้
1) สอบขอเขียน วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
2) สอบสัมภาษณ วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 เปนตนไป

/ รายละเอียด .....

-5รายละเอียดการสอบ ดังนี้
1) การสอบขอเขียน 100 คะแนน โดยแบงออกเปน 2 ภาค ดังตอไปนี้
1.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
1.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 50 คะแนน
2) การสอบสัมภาษณเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 100 คะแนน
ตําแหนง ครูผดู ูแลเด็กเล็ก มีวิธีการสอบดังนี้
1) สอบขอเขียน วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
2) สอบสัมภาษณ วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 เปนตนไป
รายละเอียดการสอบ ดังนี้
1) การสอบขอเขียน 100 คะแนน โดยแบงออกเปน 2 ภาค ดังตอไปนี้
1.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
1.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 50 คะแนน
2) การสอบสัมภาษณเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 100 คะแนน
7.2 พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง พนักงานดับเพลิง มีวิธีการสอบ ดังนี้
1) สอบขอเขียน วันที่ 15 มิถนุ ายน 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
2) สอบสัมภาษณ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2552 เวลา 13.30 เปนตนไป
สําหรับตําแหนงพนักงานดับเพลิง ทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดสอบ
ภาคปฏิบัติ 50 คะแนน และสัมภาษณ 50 คะแนน
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต มีวิธีการสอบ ดังนี้
1) สอบขอเขียน วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
2) สอบสัมภาษณ วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 เปนตนไป
สําหรับตําแหนงพนักงานขับรถยนต ทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดสอบ
ภาคปฏิบัติ 50 คะแนน และสัมภาษณ 50 คะแนน
ตําแหนง ยาม ภารโรง แมบาน คนงานทั่วไป มีวิธีการสอบ ดังนี้
1) สอบขอเขียน วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.
2) สอบสัมภาษณ วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 น. เปนตนไป
ทุกตําแหนงสอบสัมภาษณ 100 คะแนน
การทดสอบความเหมาะสม (สัมภาษณ) ใชวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัตสิ วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และความเหมาะสมในดานตางๆ
เชน ความรูที่ใชในการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม
การปรับตัว การเขากับผูรวมงาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอืน่ เปนตน
/ 8. เกณฑการตัดสิน .....

-68. เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจางทุกตําแหนง ตองเปนผูที่ไดคะแนนในการสอบรวม
แลวไมนอยกวา รอยละ 60
9. การขึ้นบัญชี
การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจาง จะเรียงลําดับที่จากผูท ี่ไดคะแนนรวมสูง
สุดลงมาตามลําดับ ในกรณีไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูที่ไดคะแนนสอบสัมภาษณมากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา
หากคะแนนสอบสัมภาษณเทากันอีกจะใหผูที่สมัครสอบกอนเปนผูที่ไดลําดับที่สูงกวา
10. การทําสัญญาจาง
10.1 พนักงานจางตามภารกิจ ผูไดรับการขึ้นบัญชีจะไดรับการทําสัญญาจางเปนระยะ
เวลา 4 ป และอาจมีการตอระยะเวลาการจางไดอีกไมเกินครั้งละ 4 ป โดยไดรับคาตอบแทนตามที่กําหนด
10.2 พนักงานจางทั่วไป ผูไดรับการขึ้นบัญชีจะไดรับการทําสัญญาจางไมเกินคราวละ 1
ป โดยอาจมีการตอสัญญาได
11. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เทศบาลจะกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางปละ 2 ครั้ง ตาม
ปงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
ครั้งที่ 2 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(นายมะซากี สาและ)
นายกเทศมนตรีตําบลบุดี
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ภาคผนวก ก.
คุณสมบัติ เฉพาะตําแหนง
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ
1. ตําแหนง ผช.จนท.ประชาสัมพันธ
รหัสตําแหนง ภ. 1
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รับ ประกาศนีย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อเที ย บไดไ มต่ํ า กว า นี้ ทางบั ญ ชี พณิช ยการ การตลาด
การขาย ภาษาตางประเทศ เลขานุการ การเงิน การธนาคาร ประชาสัมพันธ การโรงแรม การทองเที่ยว
คอมพิวเตอร หรือ ทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
สํารวจรวบรวมความคิดเห็นและทาทีของประชาชน ใหบริการดานประชาสัมพันธ ติดตอ
ตอนรับชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ แจกจายขาวสารและใหความรูในดานตาง ๆ ชวยปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธโดยวิธีการตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
รหัสตําแหนง ภ.2
2. ตําแหนง ผช.จนท.ธุรการ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รับประกาศนีย บั ตรวิชาชีพ หรือเที ยบเทา ไม ต่ํา กว านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรื อ ก.ท.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอร
จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีระยะเวลา
การฝกไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสงหนังสือ เอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เก็บและ
คนหา หนังสือ กรอกแบบฟอร ม และร างหนังสือโตตอบงาย ๆ ตรวจทานความถูก ตองของตัวเลข และ
ตัวหนังสือ พิมพและคัดสําเนาหนังสือ เอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการตาง ๆ ชวยจัดหา
ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลสถิติทั่วไป ชวยทําบันทึกยอเรื่อง ชวยจัดเตรียมและ
ใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตอ อํานวยความสะดวก และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
รหัสตําแหนง ภ.3
3. ตําแหนง ผช.จนท.จัดเก็บรายได
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ตองมี
การศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 6 หนวยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได
/ ลักษณะงาน .....
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ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ สํารวจ รับแบบแสดงรายการ คํารอง คําขอ หรือเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองครบถวนในขั้นตน ชวยรับและนําสงเงิน ออกหลักฐานลงบัญชี
ทะเบียนตาง ๆ และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม ใบอนุญาต คาปรับ รายไดจาก
ทรัพยสินและรายไดอื่น ๆ เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย เปนตน การเก็บรักษาหรือ
คนหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผูเสียภาษีอากร หรือคาธรรมเนียม หรือรายไดอื่น ๆ รวบรวมขอมูล
เพื่อจัดทํารายงาน ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
4. ตําแหนง ผช.จนท.พัสดุ
รหัสตําแหนง ภ. 4
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ชางโยธา ชางเครื่องกล ชางกอสราง ชางเครื่องยนต ชางกล
โรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบใบสําคัญชวยเก็บและจายพัสดุครุภณ
ั ฑ อุปกรณ และ
เครื่องมือเครื่องใชตา ง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจายพัสดุครุภัณฑ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
5. ตําแหนงครูผูดูแลเด็กเล็ก
รหัสตําแหนง ภ. 5
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การประชาสัมพันธ ภาษาตางประเทศ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยหรืออนุบาล หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
1. ปฏิบัติหนาที่เลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กกอนวัยอนุบาล / ปฐมวัย (อายุระหวาง 2.5 – 5 ป) เพื่อ
เตรียมความพรอมทางดานรางกาย อารมณ และสังคม ใหกับเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพรอมที่จะเขารับการศึกษา
ระดับอนุบาล / ปฐมวัย ตอไป
2. อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก (2.5 – 5 ป) แทนบิดา มารดาหรือผูปกครอง
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

/ ประเภทพนักงาน .....
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รหัสตําแหนง ท. 1
6. ตําแหนงพนักงานดับเพลิง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) มีความสามารถและความชํานาญงานใน
หนาที่ และไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมาย (ตองครอบครองใบอนุญาตขับรถยนตไมนอยกวา 3 ป)
- ผานหลักสูตรการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ
- การกูชีพ กูภัย ตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สํารวจตรวจตรา ระบบดับเพลิง จัดทําแผนที่
แหลงน้ํา แหลงอันตราย เสนทางและอันตรายในการเขาถึงพื้นที่ ตรวจตรา ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม ระงับ
อัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม รักษาทรัพยสินของ
ประชาชน ที่รับบริการ ปองกันละบรรเทาอันตรายจากภัยอื่นๆ เชน อุบัติภัยจากสารเคมี อพยพผูประสบภัย
ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย รวมฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายใหคืนสภาพเดิม ดูแลและรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมที่จะออกไปปฏิบัติงานไดทุกโอกาส และปฏิบัติงาน
หนาที่อื่นๆที่เกี่ยวของ
7. ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
รหัสตําแหนง ท. 2
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีความสามารถและความชํานาญงานในหนาที่ และไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมาย
(ตองครอบครองใบอนุญาตขับรถยนตไมนอยกวา 5 ป)
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
มีความรูความสามารถและความชํานาญในการขับรถยนต มีความรูความเขาใจในการบํารุงรักษา
ทําความสะอาดรถยนต และแกไข ขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ในการใชรถยนต
8. ยาม
รหัสตําแหนง ท. 3
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ มีความรูในการตอสูปองกัน และมีรางกาย
แข็งแรง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
อยูยามเฝาสถานที่ ดูแลรับผิดชอบทรัพยสนิ ของทางราชการ และความเรียบรอยในบริเวณ
สถานที่ดังกลาว หรืองานอื่นใดที่เกีย่ วของและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

/ 9. ภารโรง ........
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9. ภารโรง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ มีความรูทางชางไม ชางปูนที่จะซอมแซม
ดูแลวัสดุครุภณ
ั ฑได
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
เปด –ปด สํานักงานทําความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพยสนิ ของทางราชการมิให
สูญหาย หรืองานอื่นใดทีเ่ กีย่ วของและปฏิบัติงานตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
รหัสตําแหนง ท.5
10. แมบาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับวุฒกิ ารศึกษาไมต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ป.6)
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสํานักงานและปฏิบตั ิหนาที่ตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
ในงานตางๆของเทศบาล
รหัสตําแหนง ท.6
10. คนงานทัว่ ไป
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับวุฒกิ ารศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3)
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
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