ประกาศเทศบาลตาบลแม่วาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร
*****************************
ตามที่เทศบาลตาบลแม่วาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด เทศบาลตาบลแม่วาง ระหว่างวันที่ 18 - 26 เมษายน
2560 ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่วาง นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
๒. กาหนดวันสอบแข่งขัน
- ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ในวันที่ 5
พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑6.3๐ น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่วาง
3. หลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหาและเลื อ กสรร แต่ ล ะต าแหน่ ง ตามเอกสารแนบท้ า ย
ประกาศ
4. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวม
กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้้า
๒. ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวสอบ และประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ
ออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล และเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดง
ตนในการเข้าสอบ กรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
๓. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่สอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที หากมาช้าเกินกว่านั้นจะไม่
อนุญาตให้เข้ารับการสอบ
๔. ห้ามผู้เข้ารับการสอบกระทาการทุจริตใดๆทั้งสิ้น หากพบว่ากระท้าการทุจริตใดๆ
เทศบาลต้าบลแม่วางจะด้าเนินคดีทางอาญากับผู้ที่กระท้าการทุจริต และจะตัดสิทธิ์การสอบและการ
บรรจุเข้ารับการท้างานกับเทศบาลต้าบลแม่วางทุกกรณี
๕. หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการสอบในวัน และเวลา ที่
กาหนด เทศบาลตาบลแม่วาง จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลแม่วาง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27

เดือน เมษายน

พ.ศ. ๒๕60

(นายไพโรจน์ นันโท)
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด เทศบาลตาบลแม่วาง
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ตั้งแต่เวลา ๐9.0๐ น. – ๑6.๐๐ น.
ตาแหน่ง คนงานทัว่ ไป
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ – สกุล
นางวริศรา ภิวงค์
นายกิตติ
เยาวศรี
นางสาวปาริชาติ มูลออน
นายอาคม ทองเพ็ชร
นายเกรียงไกร คาแสน
นางสาวนิตยา ตานวล
นางสาวจุฑามาศ ใจโน
นายศราวุธ จิโน
นางสาวไพรรักษ์ วาตานาเบ้
นางพรรณี คาหลวง
นางสาวสรัญญา ปุ๊ดหน้อย
นางสาวธัณวรัตน์ ชุมภูปิน
นางสาวรัตติกาล สิทธิมูล
นางสาวกฤษดาพร จิโน
นางสาวพรไพรินทร์ แผ่นมูล
นางสาวยลดา หล้าสุ
นางสาวศิรินันท์ หมื่นศรี
นายวีรพงค์ รัตนาพล
นายจิรวัฒน์ ศรีบัว
นายสถิต ยารังษี
นางสาวนิศากร สุวรรณ
นางสาวอรทัย ใจด้วง
นางสาวจันทร์จิรา ยอดคา
นางสาวเกตุมณี วงศ์ราษฎร์

เลขที่สมัคร
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224

หมายเหตุ

ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล
นางสาวขนิษฐา สุวรรณ
นางสาวศิริลักษณ์ อุตพันธ์
นางสาวขวัญใจ บุญคุ้ม
นางสาววิลาวัณย์ จันทรากร
นางสาวดลนภา เตจ๊ะวงค์
นางสาวรุ่งทิวา พวงคา
นางสาวราตรี ใจปินตา
นางสาววราภรณ์ ทิศดอนตอง
นายพีรวัส บุญยะ
นางสาวนันท์วิภาญา แดงใหม่
นางสาวสาวิตรี จันทร์แก้ว
นางสาวกัลยา ปันกัน
นางสาวคนึงนิจ ญาติทอง
นางสาวสุรีวรรณ บุญชนะ
นางสาวธัญชุมาศ จินะผ่อง

เลขที่สมัคร

หมายเหตุ

0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115

ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อ – สกุล
นายจักรพงศ์ มาริน
นายเฉลิมพล ดวงแก้ว
นายนิกานต์ ธรรมขันธ์

เลขที่สมัคร
0301
0302
0303

หมายเหตุ

โดยแยกรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
แต่ละสังกัด ดังต่อไปนี้
รายชื่อผู้สมัครสอบ สังกัด สานักปลัดเทศบาล
แยกเป็นแต่ละตาแหน่ง ดังนี้
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ดูแลเวปไซต์เทศบาล)
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1

นายจิรวัฒน์ ศรีบัว

นางพรรณี คาหลวง

เลขที่สมัคร

หมายเหตุ

0210

ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
2
3

หมายเหตุ

0219

ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1

เลขที่สมัคร

นายจักรพงศ์ มาริน
นายเฉลิมพล ดวงแก้ว
นายนิกานต์ ธรรมขันธ์

เลขที่สมัคร

หมายเหตุ

0301
0302
0303

(นายไพโรจน์ นันโท)
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครสอบ ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง ดังนี้
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่สมัคร

1

นางสาวนิตยา ตานวล

0206

2

นางสาวไพรรักษ์ วาตานาเบ้

0209

3

นางสาวสรัญญา ปุ๊ดหน้อย

0211

4

นางสาวศิรินันท์ หมื่นศรี

0217

5

นางสาวอรทัย ใจด้วง

0222

6

นางสาวจันทร์จิรา ยอดคา

0223

7

นางสาวเกตุมณี วงศ์ราษฎร์

0224

หมายเหตุ

(นายไพโรจน์ นันโท)
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครสอบ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่สมัคร

1

นางสาวปาริชาติ มูลออน

0203

2

นางสาวกฤษดาพร จิโน

0214

3

นางสาวพรไพรินทร์ แผ่นมูล

0215

4

นางสาวยลดา หล้าสุ

0216

หมายเหตุ

ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (จัดเก็บค่าธรรมเนียม)
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่สมัคร

1

นายอาคม ทองเพ็ชร

0204

2

นายสถิต ยารังษี

0220

หมายเหตุ

(นายไพโรจน์ นันโท)
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครสอบ ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง ดังนี้
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่สมัคร

1

นายกิตติ เยาวศรี

0202

2

นายเกรียงไกร คาแสน

0205

3

นายศราวุธ จิโน

0208

4

นายวีรพงค์ รัตนาพล

0218

หมายเหตุ

(นายไพโรจน์ นันโท)
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครสอบ สังกัด กองการศึกษา แยกเป็นแต่ละตาแหน่ง ดังนี้
ตาแหน่ง คนงานทัว่ ไป
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ภิวงค์

เลขที่สมัคร

1

นางวริศรา

2

นางสาวจุฑามาศ ใจโน

0207

3

นางสาวธัณวรัตน์ ชุมภูปิน

0212

4

นางสาวรัตติกาล สิทธิมูล

0213

5

นางสาวนิศากร สุวรรณ

0221

หมายเหตุ

0201

(นายไพโรจน์ นันโท)
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป

ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่สมัคร

1

นางสาวขนิษฐา สุวรรณ

0101

2

นางสาวศิริลักษณ์ อุตพันธ์

0102

3

นางสาวขวัญใจ บุญคุ้ม

0103

4

นางสาววิลาวัณย์ จันทรากร

0104

5

นางสาวดลนภา เตจ๊ะวงค์

0105

6

นางสาวรุ่งทิวา พวงคา

0106

7

นางสาวราตรี ใจปินตา

0107

8

นางสาววราภรณ์ ทิศดอนตอง

0108

9

นายพีรวัส บุญยะ

0109

10

นางสาวนันท์วิภาญา แดงใหม่

0110

11

นางสาวสาวิตรี จันทร์แก้ว

0111

12

นางสาวกัลยา ปันกัน

0112

13

นางสาวคะนึงนิจ ญาติทอง

0113

14

นางสาวสุรีวรรณ บุญชนะ

0114

15

นางสาวธัญชุมาศ จินะผ่อง

0115

หมายเหตุ

(นายไพโรจน์ นันโท)
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ดูแลเวปไซต์เทศบาล)
สังกัด สานักปลัดเทศบาล
...............................................
สังกัด
ตาแหน่ง

สานักปลัดเทศบาล
คนงานทั่วไป (ดูแลเวปไซต์เทศบาล)

จานวน 1 อัตรา

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ข้อสอบแบบปรนัย จานวน 50 ข้อ
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไข
เพิ่มเติม
- วิชาภาษาไทย
- ความรู้รอบตัว
- ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเภอแม่วาง
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 40 คะแนน
โดยสอบปฏิบัติ ดังนี้
- พิมพ์หนังสือราชการ จานวน 1 ฉบับ ตามเวลาที่กาหนด
- การจัดทาและปรับปรุงข้อมูลบนเวปไซต์
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง คะแนนเต็ม 20 คะแนน
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษยสัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ

คะแนน 20 คะแนน
คะแนน 20 คะแนน

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
สังกัด สานักปลัดเทศบาล
...............................................
สังกัด
ตาแหน่ง

สานักปลัดเทศบาล
พนักงานดับเพลิง

จานวน 2 อัตรา

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ข้อสอบแบบปรนัย จานวน 50 ข้อ
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไข
เพิ่มเติม
- วิชาภาษาไทย
- ความรู้รอบตัว
- ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเภอแม่วาง
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 40 คะแนน
โดยวิธีการสอบปฏิบัติ ดังนี้
- ขับรถยนต์บรรทุกน้า หรือรถดับเพลิง
- วิ่งสายดับเพลิง เก็บสายดับเพลิง
- สาธิตวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิง
- สาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง คะแนนเต็ม 20 คะแนน
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษยสัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
สังกัด สานักปลัดเทศบาล
...............................................
สังกัด
ตาแหน่ง

สานักปลัดเทศบาล
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

จานวน 1 อัตรา

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร
1. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดย
แบ่งเป็น
- ทาความสะอาดบริเวณสานักงานเทศบาล
คะแนน 50 คะแนน
2. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก
- ทัศนคติในการทางาน และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษยสัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
สังกัด กองคลัง
...............................................
สังกัด
ตาแหน่ง

กองคลัง
คนงานทั่วไป

จานวน 1 อัตรา

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ข้อสอบแบบปรนัย จานวน 50 ข้อ
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไข
เพิ่มเติม
- วิชาภาษาไทย
- ความรู้รอบตัว
- ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเภอแม่วาง
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 40 คะแนน
โดยวิธีปฏิบัติ ดังนี้
- พิมพ์หนังสือราชการ จานวน 1 ฉบับ ตามเวลาที่กาหนด
- การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง คะแนนเต็ม 20 คะแนน
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษยสัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ

คะแนน 20 คะแนน
คะแนน 20 คะแนน

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
สังกัด กองช่าง
...............................................
สังกัด
ตาแหน่ง

กองช่าง
คนงานทั่วไป

จานวน 1 อัตรา

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร
1. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
คะแนนเต็ม 60 คะแนน โดยแบ่งเป็น
- ดูแล ทาความสะอาดเครื่องมือช่าง
คะแนน 20 คะแนน
- ใช้เครื่องมือช่างในการเชื่อมเหล็ก ตามแบบที่กาหนด
คะแนน 40 คะแนน
2. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง คะแนนเต็ม 40 คะแนน
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก
- ทัศนคติในการทางาน และความคุ้มค่าของทรัพยากร
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษยสัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ)
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
...............................................
สังกัด
ตาแหน่ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คนงานทั่วไป (งานธุรการ)

จานวน 1 อัตรา

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ข้อสอบแบบปรนัย จานวน 50 ข้อ
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไข
เพิ่มเติม
- วิชาภาษาไทย
- ความรู้รอบตัว
- ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเภอแม่วาง
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 40 คะแนน
โดยวิธีสอบปฏิบัติ ดังนี้
- พิมพ์หนังสือราชการ จานวน 1 ฉบับ ตามเวลาที่กาหนด
- ทดสอบขั้นตอนในการรับหนังสือในระบบราชการ
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง คะแนนเต็ม 20 คะแนน
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษยสัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ

คะแนน 20 คะแนน
คะแนน 20 คะแนน

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (จัดเก็บค่าธรรมเนียม)
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
...............................................
สังกัด
ตาแหน่ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คนงานทั่วไป (จัดเก็บค่าธรรมเนียม)

จานวน 1 อัตรา

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร
1.

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยแบ่งเป็น
- เขียนอธิบายขั้นตอนและตารางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะและมูลฝอย
คะแนน 50 คะแนน

2.

ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก
- ทัศนคติในการทางาน และความคุ้มค่าของทรัพยากร
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษยสัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ)
สังกัด กองการศึกษา
...............................................
สังกัด
ตาแหน่ง

กองการศึกษา
คนงานทั่วไป

จานวน 1 อัตรา

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ข้อสอบแบบปรนัย จานวน 50 ข้อ
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไข
เพิ่มเติม
- วิชาภาษาไทย
- ความรู้รอบตัว
- ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเภอแม่วาง
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 40 คะแนน
โดยวิธีสอบปฏิบัติ ดังนี้
- พิมพ์หนังสือราชการ จานวน 1 ฉบับ ตามเวลาที่กาหนด
- ทดสอบขั้นตอนในการรับหนังสือในระบบราชการ
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง คะแนนเต็ม 20 คะแนน
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษยสัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ

คะแนน 20 คะแนน
คะแนน 20 คะแนน

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
สังกัด กองการศึกษา
...............................................
สังกัด
ตาแหน่ง

กองการศึกษา
ผู้ดูแลเด็ก

จานวน 3 อัตรา

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ข้อสอบแบบปรนัย จานวน 50 ข้อ
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไข
เพิ่มเติม
- วิชาภาษาไทย
- ความรู้รอบตัว
- ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเภอแม่วาง
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 40 คะแนน
โดยวิธีสอบปฏิบัติ ดังนี้
- นาเสนอสื่อการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยอนุบาล (จัดทาสื่อการสอนมาเอง)
คะแนน 20 คะแนน
- สาธิตวิธีการสอนเด็กก่อนวัยอนุบาลโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่เตรียมมา
(จากสถานการณ์จริง) คะแนน 20 คะแนน
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง คะแนนเต็ม 20 คะแนน
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษยสัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ

