ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
*************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงานในส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน จานวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ สานักปลัด อบต.
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๑ อัตรา
สาหรับคุณวุฒิ ปวช. ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
รวม 11,400 บาท
สาหรับคุณวุฒิ ปวท. ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
รวม 12,840 บาท
สาหรับคุณวุฒิ ปวส. ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และค่าครองชีพ 1,785 บาท
รวม 13,285 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตันซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินและ
การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆการเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ
ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
(๑) คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างข้อ ๖ คุณสมบัติของพนักงานจ้าง ดังนี้
(๑.๑) มีสัญชาติไทย
(๑.๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
(๑.๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตย์เป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๑.๔)ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๑.๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
/(ก) โรคเรื้อน...

-2(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๑.๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฏหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฏหมายอื่น
(๑.๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๑.๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑.๙)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑.๑๐) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดทางลหุโทษ
(๑.๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑.๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไปหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฏหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(๑.๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลตามกฏหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฏหมายอื่น
(๑.๑๔) ไม่เคยเป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
(๒). คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๒.๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรม
ทางการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
(2.2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
อบรมทางการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
(2.3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
อบรมทางการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
๓. ระยะเวลาการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้รับและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
/4. สถานที่...

-3๔. สถานที่รับสมัคร
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
๕. หลักฐานการสมัคร
๑. สาเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ชุด
๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมว และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุลหลังรูปด้วยตัวบรรจง
๓. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยใผู้
สมัครรับรองสาเนาและลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
๕. สาเนาหลักฐานอื่นๆที่จาเป็น (ถ้ามี)โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรวันที่ 5 มีนาคม ๒๕64
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
๗. วัน เวลาสอบ และสถานที่สอบ
กาหนดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ในวันที่ 8 มีนาคม ๒๕64
เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๐.3๐ น.
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง(สอบปฏิบัติพิมพ์คอมพิวเตอร์) (ภาค ข.) ในวันที่ 8
มีนาคม ๒๕64 เวลา ๑4.0๐ น.- ๑6.0๐ น.
- ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 9 มีนาคม ๒๕64 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันพนักงานจ้างตามภารกิจ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค ดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
- ความสามารถในการใช้ภาษา
- ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขจนถึงปัจจุบัน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) ทดสอบความรู้
ความสามารถ โดยสอบปฏิบัติพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
- สอบปฏิบัติโดยสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ ๔๒ คา และ
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ ๓๐ คา
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถ
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
/-สอบสัมภาษณ์...

-๔- สอบสัมภาษณ์ ประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และความรู้เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตาม
หลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๐. การประกาศผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี วันที่ 10 มีนาคม ๒๕64
เวลา 10.00 น.โดยจะเรียงลาดับผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ หากคะแนน
เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่าแต่ถ้าได้
คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้คะแนนความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง(ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในลาดับสูงกว่า
๑๑. การขึ้นบัญชี
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ องค์การบริหารส่วนตาบลวังดินจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศผลสอบครั้งสุดท้าย แต่หากมีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีกและได้ขั้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๒. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลาดับในบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรรโดยพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ กาหนดการทาสัญญาจ้างคราวละ ไม่เกิน ๔ ปี และอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้อีก โดยได้รับค่าตอบแทน
ตามที่กาหนด หากตรวจพบว่าผู้ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังดินอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบแข่งขันได้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังดินจะเรียกผู้สอบแข่งขันได้มาทาสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงส่วนตาบล
จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วเท่านั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64
ศุภฤกษ์ แข่งขัน
(นายศุภฤกษ์ แข่งขัน)
ปลัดองค์การบริหรส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

