ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลับ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
...........................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลับ อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุ คคลเพื่อจั ดจ้ างเป็ น พนั กงานจ้าง อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 การสรรหา
และเลื อ กสรร ข้ อ 18 และ 19 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองพลั บ จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คล
เพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
กองคลัง
1.1 พนั กงานจ้ างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุ ฒิ) ตาแหน่ง ผู้ ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน
1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และ
การเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติ ทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 ข้อ 4
ข้อ 4 ผู้ซึ่งได้รับการเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนด
โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการ
(ข) โรควัณโรค
(ค) โรคเท้าช้าง
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๖) ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงตาแหน่ งผู้ บริ ห ารท้อ งถิ่น คณะผู้ บริ ห ารท้อ งถิ่น สมาชิ กสภา
ท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

-๒(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบ
และแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานจ้ า งได้ ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามนั ย หนั ง สื อ กรมสารบรรณคณะรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยบริ ห าร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
22 กันยายน 2521
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลื อกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ างของหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้ องห้ามสาหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ส มัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ ยวกับการ
รับสมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย 1)
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ส มัครจะสมัครขอรั บและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ณ ที่ทาการองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลหนองพลั บ หมู่ที่ 3 ตาบลหนองพลั บ อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยกาหนด
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ ส มัค รต้อ งยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ต่อ เจ้า หน้ า ที่รั บสมั ครพร้อ มเอกสาร และหลั กฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ฉบับภาษาไทย)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบจานวน 1 ฉบับ โดยจะต้อง
สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ อนุมัติภายในวันสมัคร
(๒) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ
(๓) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(๔) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(๕) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย
(๖) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว- ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย

-๓องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองพลั บ ไม่ รั บ สมั ค รพระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณรตามหนั ง สื อ
ที่ นว 89/250 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
22 กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นภิกษุ หรือสามเณรในภายหลังระหว่างดาเนินการสอบสมรรถนะ
ก็ไม่อนุญาตให้รับการสอบสมรรถนะ หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ดาเนินการสอบสมรรถนะ
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตาแหน่งละ 100 บาท โดยชาระ
ค่าธรรมเนียมในวันสมัคร
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลั กฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบ
พบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
ตั้งแต่ต้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลับ จะประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และจะดาเนินการสอบประเมินสมรรถนะในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลับ อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย 2)
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการสอบภาคความรู้ ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) รวมกันผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
60 ของคะแนนรวมทั้งหมด และสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ผ่ านเกณฑ์ร้อยละ 60
ของคะแนนรวมทั้งหมด
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลับ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลื อกสรรตามลาดับคะแนน
สอบที่ได้ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลับ อาเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ กรณีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน
ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร นั้นโดยบัญชี รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นสุดผลไป
เมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับ จากวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การบรรจุและแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลับ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

-๔8.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งตามตาแหน่งที่สอบได้โดยได้รับ
การจัดจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรได้
8.2 กรณีผู้สอบได้และถึงลาดับทีที่ได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าในประกาศฯ นี้
จะนามาเพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
8.3 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลับ จะเรียกผู้ผ่านการสรรหามาทาสัญญาจ้างและจัดจ้าง
เป็นพนักงานจ้าง สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลับ
จะทาสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น
8.4 ในวันทาสัญญาจ้าง ผู้ซึ่งได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศนี้
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติ ม ได้ที่ องค์การบริห ารส่ ว นต าบลหนองพลั บ
หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3259-8178 ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
(นายนที เพ็งพิณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลับ
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ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบั ติง านธุร การ งานสารบรรณ งานบริ ห ารทั่ ว ไป ได้ แก่ การรับ - ส่ ง หนั งสื อ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึก ข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินและ
การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน
ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน
ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่นๆที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสื อ และจดหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่ างถูกต้อง และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น เอกสารตรวจรั บ รองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุ มเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่อง
การประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามทีได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา
และบรรลุวัตถุประสงค์

-๖1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ย วข้องกับงานสารบรรณ งานธุร การ งานบริห ารทั่ว ไป งานการบริห ารงานบุคคล งานพัส ดุครุ ภัณฑ์
งานงบประมาณ งานประชาสั มพั น ธ์ และงานประชุ ม เพื่อน ามาประยุ กต์ใ ช้ในการปฏิบัติ งานได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ ค าปรึ ก ษาและแนะนาในเบื้ อ งต้ นแก่บุ ค ลากร ประชาชน ผู้ ที่ม าติ ด ต่อ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป
2.4 ผลิ ตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่
1.3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4. ความรู้เรื่องกฎหมาย
1.5. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 100 คะแนน
100
-โดยวิธีการทดสอบ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ข้อเขียนแบบปรนัย
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) 100 คะแนน
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ.2548
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัคร
สอบ

100

-โดยวิธีการทดสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย

-๘สมรรถนะ
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินบุคคลโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา
หาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จริ ย ธรรม และคุ ณ ธรรม การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว มงาน รวมทั้ ง สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
เป็นต้น
รวม

คะแนน
เต็ม

วิธีการประเมิน

100

-โดยวิธีการสัมภาษณ์

300

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
วัน เวลา สอบ
ตาแหน่งและวิธีประเมินสมรรถนะ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
09.00 น. - 10.30 น.
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
10.30 น. - 12.00 น.
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
13.30 น. - 15.30 น.
3. ภาคความเหมะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)

สถานที่สอบ
ณ ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองพลับ

-๙รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้างลงวันที่ 21 มกราคม 2564
1. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบั ติงานธุ ร การและงานสารบรรณ ซึ่งมี ลั ก ษณะงานที่ป ฏิบั ติเกี่ ยวกั บการร่ าง โต้ ตอบ บั นทึ ก
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การดาเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ
การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม
และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ระยะเวลาการจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลับ จะดาเนินการทาสัญญาจ้างไม่เกิน 3 ปี
4. อัตราว่าง 1 อัตรา
5. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล

