ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
………………………….
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น
อาศัยอานาจความในข้อ 18 และ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2547 จึง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างโดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย
ประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ ๔ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้ องรับ โทษจาคุ กโดยคาพิ พากษาถึง ที่ สุ ด ให้ จาคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

/๘) ไม่เป็นผู้เคย...

-๒(๘) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่ เป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อลู ก จ้ า งของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมื อง เจ้าหน้ าที่ในพรรคการเมือง ผู้บ ริหารท้ องถิ่น คณะผู้บ ริหารท้องถิ่ น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ส มั ค รสอบต้ องมี คุ ณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่ ง ตามที่ ระบุ ไว้ในรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการรับสมัครสอบแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมั ครสอบสามารถขอรับ ใบสมัค รและยื่ นใบสมั ครด้ วยตนเองพร้อมหลั กฐาน
สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน อาเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 256๓ ถึงวันที่ 21 มกราคม 256๓ ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้รับรอง
สาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกหน้า ดังนี้
๑) รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ – สกุล ที่ด้านหลังรูปถ่าย
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่ได้มีโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย โดยแพทย์ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม)
๕) สาเนาใบประกาศนียบัตรการศึกษา หรือสาเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร
6) สาเนาใบสาคัญทางทหาร ได้แก่ สด.๙ และ สด.43 หรือ สด.8 (กรณีผู้สมัครคัดเลือกเป็น
เพศชาย) จานวน ๑ ฉบับ
7) สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบสาคัญสมรส อย่างละ ๑ ฉบับ
๘) สาเนาหลักฐานทุกชนิดใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น
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๙) ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ชัดเจนถูกต้องและต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร
ดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือข้อมูลเป็นเท็จจะถือว่าการสมัครเป็น
โมฆะ
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร คนละ ๑๐๐ บาท และสามารถสมัคร
ได้เพียงคนละ ๑ ตาแหน่ง เท่านั้น
การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ครบถ้วนแล้ว เมื่อสมัครและชาระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิดความ
ผิดพลาดอั นเกิด จากผู้ สมั ครไม่ว่าด้ วยเหตุผ ลใดๆหรือคุณ วุฒิ ก ารศึก ษาไม่ ตรงตามคุ ณ สมบั ติเฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่า
การรับ สมั ค รและการเข้ ารั บ การสรรหาและเลื อกสรรครั้ ง นี้ เป็ นโมฆะส าหรั บ ผู้ นั้นตั้ ง แต่ ต้ น และจะไม่ คื น
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
4.1 องค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 23 มกราคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกุด
พิมาน และทางเว็ปไซต์ www.kudpiman.go.th
4.2 ก าหนดวั น เวลา สถานที่ ในการประเมิ น สมรรถนะ ในวั น ที่ ๓๐ มกราคม 256๓ เวลา
08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ จ ะถื อ ว่าเป็ นผู้ ที่ ผ่ านการเลื อกสรรจะต้ องเป็ นผู้ ที่ ส อบได้ ค ะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ แต่ ละครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้ง นี้ การจัด จ้างจะเป็นไปตามลาดั บ
คะแนนที่ สอบได้ โดยเรียงลาดับ ที่จ ากผู้ที่ คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ
ครั้ ง ที่ 1 (สอบข้ อ เขี ย น) และคะแนนการประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้ ง ที่ 2
(สอบสัมภาษณ์) รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้
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ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็น
ผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกุ ด พิ ม าน จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อกสรร
ตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ตามที่ประกาศไว้ในข้อ 6 ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุ ดพิ ม าน และ www.kudpiman.go.th โดยบั ญ ชีร ายชื่ อดั ง กล่า วให้ เป็ นอั นยกเลิ กหรือสิ้น สุด ไปเมื่ อ
เลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกัน
นี้ใหม่แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุและจัดจ้าง
ในต าแหน่ง อื่นที่ มีลัก ษณะงานและมีคุ ณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ ง อย่างเดี ยวกันหรือคล้ ายคลึ งกั น เพื่ อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน ในการบริหารจัดการกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญ ญาจ้างตามที่องค์การบริห ารส่วนตาบลกุดพิมาน กาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน ดาเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมี
ผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทานองเดียวกัน โปรดอย่าให้หลงเชื่อ
และแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน ทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางนาฎธยาน์ แสนประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดสรรพนักงานจ้าง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
- ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- อัตราว่าง
1 อัตรา
- อัตราค่าตอบแทน
15,000.- บาท
- สิทธิประโยชน์
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2563
- คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การ
บริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี
ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
- หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสารวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและ
การดาเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน
มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการสื่อสารและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสานึกและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
1.2 ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสนอ
ความเห็นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม
1.3 ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.4 ร่วมศึกษา ประสานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีและกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เช่น มาตรฐานคุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพอากาศ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อนาไปใช้เป็นมาตรฐานในพื้นที่รับผิดชอบ
1.5 ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะ นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อ
ประกอบการจัดทาข้อเสนอในแก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ
1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เครือข่ายประชาชน อาสาสมัคร องค์กรเอกชนต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้ท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตามเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดไว้
1.7 วินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงตรวจเหตุเดือดร้อนราคาญอัน
เนื่องมาจากมลภาวะ เพื่อนาเสนอแนวทางทางแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนผู้เสียหาย
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สิ่งแวดล้อม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุ นให้หน่วยงานและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจงและตอบปัญหาที่เกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม แก่ส่วนราชการ
หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทาสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากาหนดและปรับปรุง
นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวกับงานวิชาการ
สิ่งแวดล้อม
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่
กาหนดดังต่อไปนี้
ประเมิน
สมรรถนะที่จะประเมิน
คะแนน วิธีการประเมิน
ครั้งที่
เต็ม
1
ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะงานในหน้าที่
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
50
๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุป
เหตุผล ในเรื่องดังต่อไป
(๑) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นใน
ข้อความหรือเรื่องราว
(๒) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล
ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
(๓) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่
น่าจะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
(๔) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหา
เหตุผล และอุปมาอุปไมย
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ประเมิน
ครั้งที่
1

สมรรถนะที่จะประเมิน
๑.๒ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดย
การอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณา
เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ
การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
๑.๓ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๓๐
คะแนน)
เป็นการทดสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตามการ
ปฏิบัติราชการในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๒ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๓ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๖ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๗ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างและที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
- ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เช่น มาตรฐานคุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพอากาศ เป็นต้น
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐาน
คุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพอากาศ เป็นต้น

คะแนน วิธีการประเมิน
เต็ม

50

-4ประเมิน
ครั้งที่

สมรรถนะที่จะประเมิน

คะแนน วิธีการประเมิน
เต็ม

- ความรู้ในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่
ยั่งยืน
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ภาวะโลกร้อน
- ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
2

ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิ เศษที่
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ดังนี้
ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุ
ความจาเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการสรรหาพิจารณาอนุญาต
ไม่นาเอกสาร เครื่องอิเล็คทรอนิคส์ หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ เข้าไปในห้องสอบ
ไม่ทุจริตในการสอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือเหตุความจาเป็นให้แจ้งต่อกรรมการคุมห้องสอบ
ไม่นากระดาษคาตอบและข้อสอบออกไปจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ๒B ยางลบไปเอง
........................................................................

