ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
-------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก อาเภอนาปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
สังกัด สานักปลัด ดังนัน อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานจ้าง
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศฯ นี)
3. ระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปีละ 2 ครัง ตามปีงบประมาณ
4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
4.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอืน่ ของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
/หมายเหตุ...

-๒หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลู กจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
4.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ของพนั ก งานจ้ า งโดยต้ อ งได้ รั บ วุ ฒิ
การศึกษา หน้าที่ และความรับผิดชอบของตาแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ผนวก ก.
5. วิธีการรับสมัคร
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ระหว่าง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เฉพาะวันทาการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ
13.00 - 16.30 น. ณ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก อาเภอนาปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
5.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทุกตาแหน่ง จานวน ๑๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน
5.3 หลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิว ถ่ายครังเดียวกันไม่เกิน
6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ - สกุล หลังรูปด้วย)
(2) สาเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครจานวน 1 ฉบับ ทังนี
ผู้ที่ถือว่า เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนันจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานัน ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ กรณีสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะจะต้องมีใบรับรองว่า
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงาน
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
จานวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรสเป็นต้น พร้อม
สาเนา จานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุลในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน ) ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนว่า “รับรองสาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้ด้วย
(7) หนังสือขออนุญาตไปสอบแข่งขันจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น) จานวน 1 ฉบับ
5.4 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี หรือข้อความที่
แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง หรือมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
/องค์การบริหาร...

-3องค์กรบริหารส่วนตาบลท่าแฝก จะไม่รับสมัครหรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ หรือบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรได้ตามแต่กรณี และองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝกจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบ
5. วิธีการเลือกสรร ดาเนินการเลือกสรร โดยวิธีการ ดังนี (ผนวก ข.)
5.1 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
คะแนน 100 คะแนน
5.2 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนน 100 คะแนน
5.3 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
คะแนน 100 คะแนน
ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินบุคคล ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ บุคลิกภาพ จริยธรรม คุณธรรม และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กาหนดให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และประกาศวัน เวลา และสถานที่
และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พร้อม
กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก และกาหนดให้มีการสอบคัดเลือก ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการขึนบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
8. การประกาศผลสอบ
จะประกาศผลสอบการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
9. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบเลือกสรรได้
องค์การบริหารส่วนท่าแฝก จะประกาศขึนบัญชีผู้สอบเลือกสรรได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาหาคะแนนต่าสุดตามลาดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันให้
ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ยังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลข
ประจาตัวก่อนสอบแข่งขันก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึนบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุ และแต่งตังตามลาดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับในแต่
ละต าแหน่ ง ทั งนี ผู้ ส อบคั ด เลื อ กจะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั งต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก ก.อบต. จั ง หวั ด
อุตรดิตถ์ก่อน
/11. การทาสัญญา…

-411. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ได้รับการขึนบัญชีจะได้รับการทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทตามภารกิจตามระยะเวลาที่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ได้รั บการอนุมัติกรอบอัตรากาลัง 3 ปี และได้รับค่าตอบแทนตามหมวด 5 ว่าด้วย
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จาก ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ทังนี องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก อาจพิจารณาให้ผู้
ได้รับการขึนบัญชีบรรจุและจัดจ้างในตาแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกัน เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ในการบริหารจัดการกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ดาเนินการเลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค
ดังนัน หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทานองเดียวกันนี
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายรูม อินแจ้)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก

ภาคผนวก ก
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไป
ด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๑.๓ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ
พนักงาน ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา
สาหรับให้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
๑.๕ จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้ง
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่ วข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
๑.๖ ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เพื่อให้
การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุ ม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
/๑.๙ จัดเตรียม...

-๖๑.๙ จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้ว น และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
๑.๑๐ ปฏิบั ติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
๑.๑๑ อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับ ทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์
๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริห ารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๒.๒ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๒.๓ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๒.๔ ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่ นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิว เตอร์ จ ากหน่ ว ยงานของรั ฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.
หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิ ว เตอร์ จ ากหน่ ว ยงานของรั ฐ สถาบั นการศึก ษาของรั ฐ หรือ เอกชนที่ ไ ด้รั บการรับ รองจากทางราชการหรื อ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท

-๗๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
*******************************

ภาคผนวก ข
หลักสูตรและวิธกี ารสอบแข่งขัน
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ วิชาความสามารถทั่วไป
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นข้อความ
เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุ ผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะ
เป็นจากข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ
เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมาะสมกับความสามารถ
เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๑.๒ วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความและหรือตีความข้อความสั้น ๆ
หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยค หรือ ข้อความสั้น ๆ หรือ
ให้ทดสอบโดยการอ่านอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค.ข) (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
พระราชบั ญญั ติ สภาต าบลและองค์ การบริ หารส่ วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๓. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
๓.๑ การสอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๕๐ คะแนน) พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติม
อีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น
ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ
การปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
๓.๒ ทดสอบภาคปฏิบัติ (คะแนน ๕๐ คะแนน) ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานในหน้าที่

