ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเวียง
เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
***************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ประสงคจะดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจาง ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ขอ ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑแ ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ไดแก
๑. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ) สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ไดแก
1. ตําแหนงคนงานทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงราย กําหนดใหผูซึ่งจะไดรับการจาง
เปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรื อเป นโรคตามที่ กําหนดไวใ นประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อื่นๆ ของรัฐ

/ หมายเหตุ.........

-๒หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิสภา
ทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรค
ตองหามตามประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวนตําบล มายื่นดวย
๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(๑) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ) สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.เชียงราย) กําหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย ภาคผนวก ก.)
๓. ระยะเวลาการจาง คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
1. ระยะเวลาการจาง คราวละไมเกิน ๔ ป โดยอาจมีการตอระยะเวลาการจางไดอีก และ
ไดรับอัตราคาตอบแทนตามบัญชีกําหนดอัตราคาตอบแทนผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. ก.จ.
ก.ท. และก.อบต.รั บรองคุ ณวุ ฒิ หรื อผู มีทักษะประสบการณ และให ได รับเงิ นเพิ่ม ค าครองชีพชั่ วคราว ตาม
ประกาศ ก.จ., กท.และ ก.อบต.เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2. อัตราคาตอบแทน ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ไดรับคาตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท คาครองชีพ 2,000 บาท
ตําแหนง คนงานทั่วไป
1. ระยะเวลาการจาง คราวละไมเกิน 1 ป โดยอาจมีการตอระยะเวลาการจางไดอีก ให
ไดรับอัตราคาตอบแทนตามบัญชีกําหนดอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง และใหไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ตามประกาศ ก.จ., กท.และ ก.อบต.เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น
ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2. อัตราคาตอบแทน คนงานทั่วไป
ไดรับคาตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท คาครองชีพ 1,000 บาท
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ที่ ป ระสงค จ ะสมั ค ร ขอรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รด ว ยตนเอง ระหว า งวั น ที่ 24 ตุ ล าคม –
6 พฤศจิกายน 2562 เวลา ๐8.3๐ – ๑๖.3๐ น. (เวนวันหยุดเวลาราชการ) ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
๕. หลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร
๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน 3 รูป
๒. สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๔. สําเนาวุฒิการศึกษา (ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ)
จํานวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน จนถึงวันสมัคร
จํานวน ๑ ฉบับ
๖. หลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
จํานวน ๑ ฉบับ
/สําหรับการสมัคร...

-3สําหรับการสมัครสอบครั้งนี้ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองวาเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตรงตามประกาศรับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ หรือขอความที่
แจงไวใ นใบสมั ค รหรื อเอกสารที่ ใ ช ประกอบใบสมัครไมถูกตองครบถวน หรือวุฒิที่ใ ชใ นการสมัครไมถูกตอง
องคการบริหารสวนตําบลเวียง จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ หรืออาจถอนชื่อผูสมัครจากบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกหรือบัญชีผูไดรับการคัดเลือกไดตามกรณี และหากมีกรณีการปลอมแปลง
เอกสารที่ใชสมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
๖. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผู ส มั ค รต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มในการสอบคนละ ๑๐๐ บาท สํ า หรั บ ตํ า แหน ง
ผู ช ว ยเจ า พนั ก งานธุ ร การ ค า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบคนละ 50 บาท สํ า หรั บ ตํ า แหน ง คนงานทั่ ว ไป
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิสอบแลว เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนี้
ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริต จึงจะจายคืนคาธรรมเนียมสอบผูสมัครสอบเฉพาะผูที่มิได
มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตนั้น
๗. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลเวียงจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรรใน
วันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย และทาง www.tambonwiang.com
๘. หลักเกณฑการเลือกสรร
หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน จะยึดหลักสมรรถนะ ที่จาํ เปนตองใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ไดแก การสอบขอเขียน และการสัมภาษณ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร กําหนด
๙. วิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใหยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด ดวยวิธีการสอบขอเขียน และวิธีการสอบสัมภาษณ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย ภาคผนวก ค.)
๑๐. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรประเมินสมรรถนะ จะตองเปนผูที่ไดคะแนนไมนอยกวารอย
ละ ๖๐ ของสมรรถนะแตละภาคตามที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรกําหนด
๑๑. กําหนดวัน เวลา การคัดเลือกและการเลือกสรร
๑๑.๑ กําหนดสอบ ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ในวันศุกร ที่
15 พฤศจิกายน ๒๕๖2 เวลา ๐๙.0๐ – 11.00 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย
๑๑.2 สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ในวันศุกร ที่ 15 พฤศจิกายน
๒๕๖2 เวลา 13.0๐ น.เปนตนไป ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย

12. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศโดยปดประกาศ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖2 เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และทาง
www.tambonwiang.com
๑3. การขึน้ บัญชีผทู ผี่ า นการเลือกสรร
การประกาศบัญชีรายชื่อผูที่ผานการเลือกสรร จะเรียงลําดับผูที่ไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ ใน
กรณีที่ผูผานการเลือกสรรไดคะแนนเทากัน ใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบอยางเดียวกัน
อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก
๑4. การสัง่ จางและแตงตัง้
ผูที่ไดรับการสรรหาจะไดรับการจางเปนพนักงานจางตามลําดับในบัญชีสรรหาและเลือกสรรฯ ได
ในแตละตําแหนงตามตําแหนงที่รับสมัครในประกาศนี้ และการใหรับอัตราคาตอบแทนตามประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 ลงวันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๖2 องคการ
บริหารสวนตําบลเวียง จะดําเนินการจางและแตงตั้งผูผานการเลือกสรรในตําแหนงตามลําดับที่ไดประกาศขึ้นบัญชี
ไว ซึ่งไดตรวจสอบแลววาผูที่ไดรับการสั่งจางเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจางและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง และไดรับความเห็นชอบจาก ก. อบต. จังหวัดเชียงราย แลว
เทานั้น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวา ผูสอบคัดเลือกไดขาดคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด องคการบริหาร
สวนตําบลเวียง อาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการสอบคัดเลือกได
15. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบลเวียง กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูที่ไดรับการจาง
เปนพนักงานจางปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ประเมินในชวงเวลาการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
ครั้งที่ 2 ประเมินในชวงเวลาการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน
โดยใชผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางในการประกอบการพิจารณาเลื่อน
คาตอบแทน การเลิกจาง หรือการตอสัญญาจางของพนักงานจาง
16. เงื่อนไขอื่นๆ
อนึ่ง ในการสมัครครั้งนี้ หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือไม
ถูกตองตามประกาศรับสมัคร องคการบริหารสวนตําบลเวียงจะถือวาเปนผูที่ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไมมี
สิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเวียงหรือขาดจากการเปนพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลเวียงในกรณีที่ไดทําสัญญาจางไวแลวโดยไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62
(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ

วงษา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง

ภาคผนวก ก.
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัตแิ ละความรูค วามสามารถทีต่ องการ
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลเวียง
เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๖2
*********************
๑. พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมีคุณวุฒิ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญา ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ไดแก การรับ – สงหนังสือ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน และ
การพิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตาง ๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงานตาง
ๆ ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได
๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก
ตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
๑.๓ รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน
ขอมูลจํานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหาสําหรับให
เปนหลักฐานตรวจสอบได
๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวาเอกสารทั้งหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด
๑.๕ จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ
แจงใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการตางๆ ตอไป
๑.๖ ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน
เชน การจัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และมีความ
พรอมใชงานอยูเสมอ
๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน
๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหการ
ประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม
๑.๙ จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม การฝกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพื่อใหเอกสารที่ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงานตางๆ
อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา
/๑.๗ การรวบรวม.........

-2๑.๑๐ ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผย ตาม พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร
๑.๑๑ อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงาน ในเรื่อง
การประชุม และการดําเนินงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค
๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ งานสารบรรณ งานธุ ร การ งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานการบริ ห ารงานบุ ค คล งานพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
๒. ดานการบริการ
๒.๑ ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มาติดตอ และ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
๒.๒ ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น
๒.๓ ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนไดตอไป
๒.๔ ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการ
ฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรอง
จากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
อัตราคาตอบแทน
ไดรับคาตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท คาครองชีพ 2,000 บาท
........................................................

ภาคผนวก ข
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลเวียง
เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
*********
1.ชื่อตําแหนง

คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัตแิ ละหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
งานใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
2.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
- มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับลักษณะ โครงสราง บทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
- มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.ความรูค วามสามารถทีต่ องการ
- ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป
- งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
4.ระยะเวลาการจาง
ระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ 1 ป
5.อัตราคาตอบตอบแทนพนักงานจาง
อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท พรอมคาครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกฎหมาย

ภาคผนวก ค.
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
๑. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
๑ . 1 ภ า ค ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ฉ พ า ะ ตํ า แ ห น ง
(คะแนน 100 คะแนน)
ทดสอบความรู ความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง โดยเฉพาะตามทีร่ ะบุไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน ภาคปรนัย 80 คะแนน และภาคอัตนัย 20 คะแนน รวม 100
คะแนน โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยมีขอบขายรายวิชาที่
สอบ ดังนี้
1. ความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปหรือตีความจาก ขอความ
สั้นๆ หรือบทความ หรือใหพจิ ารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆหรือทดสอบโดยการอยางอื่นที่เหมาะสม
3. วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
4. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
5. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. ๒๕62
6. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
7. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
8. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
9. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
10.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (การบันทึกขอมูล)
11. ความรูเกี่ยวกับงานธุรการงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
12. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และสถานการณ
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
๑.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) (10๐ คะแนน)
โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ ทั้งนี้อาจใชวิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในด า นต า งๆ เช น ความรู ที่ อ าจใช ป ระโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ความสามารถ
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัว
กับผูรวมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
……………………………………………………………………..

2. ตําแหนง คนงานทั่วไป
๑. ชื่อ ตําแหนง คนงานทั่วไป
๒. ประเภทพนักงานจาง
( ) พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง คนงานทั่วไป (ระยะเวลาการจางไมเกิน ๑ ป )
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔. การกําหนดและประเมินสมรรถนะ
ที่
1.

2.

สมรรถนะ

ความรู
- เกี่ยวกับลักษณะ โครงสราง
บทบาทหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล
- ความสามารถในการศึกษา
วิเคราะหและสรุปเหตุผล
- วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู
ความสามารถในการใชภาษา โดย
การใหสรุปหรือตีความจาก ขอความ
สั้นๆ หรือบทความ หรือใหพจิ ารณา
เลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆหรือ
ทดสอบโดยการอยางอื่นที่เหมาะสม
- วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2560
- พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ.
๒ ๕ ๓ ๗ แ ล ะ แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62
คุณสมบัตสิ ว นบุคคล อืน่ ๆ
(สัมภาษณ)
- ดานมนุษยสัมพันธ
- ดานปฏิภาณไหวพริบ
- ประสบการณทํางาน
- อื่น ๆ
รวม

คะแนนเต็ม

วิธกี ารประเมิน

๑๐๐

สอบขอเขียน 100 ขอ

25
25
25
25
2๐๐ คะแนน

สัมภาษณ

หมายเหตุ

