ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
……………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม มีความประสงค์จะด้าเนินการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม ตามแผนอัตราก้าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ฉะนัน อาศัยอ้านาจตามตามความในมาตรา๒๒ ประกอบกับมาตรา๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ คคลส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานจ้างส่ ว นต้าบล
จังหวัดเลย เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจ้างพนักงานจ้างข้อ๑๘ และข้อ ๑๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างทั่วไป
๑.๑ คนงานประจ้ารถขยะ
จ้านวน ๑ อัตรา
๑.๒ คนงานประจ้ารถบรรทุกน้าเอนกประสงค์
จ้านวน ๑ อัตรา
๑.๓ พนักงานขับรถยนต์
จ้านวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม)
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและกำร
เลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่้ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
๒.๑.๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.) ก้าหนด ดังนี
(ก) โรคเรือนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรือรัง
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุก โดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เพราะ
กระท้าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ.../

-๒๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมำยเหตุ ( คุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๙ จะพิจารณาตรวจสอบก่อนการลงนามในสัญญาจ้าง )
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท้าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง กรรมการ
พรรคการเมือง เจ้ าหน้ าที่ ในพรรคการเมือง ผู้ บริหารท้องถิ่น คณะผู้ บริ ห ารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน้าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก้าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส้าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมา
ยื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละต้าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี
๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้าแคม หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๘๑๘๗-๒๐๗๙-๓,๐-๔๒๘๑-๐๒๐๗ ตั้งแต่วันที่
๑๑-๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ส้าหรับภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๓.๒ เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องนำมำยื่นในวันสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นด้า ขนาด ๑ นิว ถ่ายครังเดียว
ไม่เกิน ๑ ปี จ้านวน ๓ รูป
๒. ส้าเนาทะเบียนบ้าน จ้านวน ๑ ชุด
๓. หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร จ้านวน ๑ ชุด (ถ้ามี)
๔. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน จ้านวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต้าบล ก้าหนดออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ฉบับจริง)
๖. ส้าเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา จ้านวน ๑ ชุด
๗. ส้าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก (ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่งนันๆ)
๘. ส้าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
๓.๓ ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตรา ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้
เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว)
เงื่อนไขการสมัคร.../

-๓๓.๔ เงื่อนไขในกำรสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส้าหรับต้าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท้าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครังนีเป็นโมฆะส้าหรับผู้นันตังแต่ต้น
๔. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิรับกำรประเมินสมรรถนะและก้าหนดวัน เวลา สถานที่ ใน
การประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน
สมรรถนะ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม หรือ
สอบถามโทร.๐-๘๑๘๗-๒๐๗๙-๓,๐-๔๒๘๑-๐๒๐๗
๔.๑ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบ) ในพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการสมัครแนบท้ายประกาศนี
๖. หลักเกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่้า
กว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด้าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล้าดับคะแนนที่สอบได้
๗. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล้าดับคะแนน
สอบที่ได้ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิกหรือสินสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก้าหนด ๑ ปี นับวันขึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในต้าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนีใหม่แล้วแต่กรณี
๘. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตังให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้าแคม ตามล้าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยจะขึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๑ ปี
และจะต้องท้าสัญญาจ้างพนักงานจ้างกับองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม ทังนีต้องไม่ก่อนมติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดเลย (ก.อบต.จังหวัดเลย)
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายอุดร จันทะภา )
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม

เอกสำรแนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒
*****************************
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัคร
๑. ประเภทของพนักงำนจ้ำง พนักงำนจ้ำงทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์
๑.๑ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาด บ้ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้
รถยนต์ ภายใต้การก้ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาด บ้ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการ
ใช้รถยนต์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๓ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. จบการศึกษาประถมศึกษา (ป.๖ ) หรือมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓ ) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่้ากว่านี
ที่ ก.อบต. หรือ ก.พ. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนีได้
๒. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
๓. เป็นผู้มีความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๑.๔ ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบลและกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. สามารถปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
๓. สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๕ ค่ำตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท รวม
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้วน) ( จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินครองชีพชั่วคราว )
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี โดยต่อสัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑.๖ ระยะเวลำกำรจ้ำง
พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี โดยต่อสัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

/๒.คนงานประจ้ารถขยะ...

-๒๒. ประเภทของพนักงำนจ้ำง พนักงำนจ้ำงทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง คนงำนประจำรถขยะ
๒.๑ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย
น้าขยะมูลฝอยไปท้าลายยังที่ท้าลาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ในกรณีจ้าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคมอาจมีค้าสั่ง
มอบหมายให้พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยไม่ต้อง
แก้ไขสัญญาและพนักงานจ้างทั่วไป ยินยอมปฏิบัติตามค้าสั่งขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม โดยถือ
เป็นการก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามสัญญา
๒.๒ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย น้าขยะมูลฝอย
ไปท้าลายยังที่ท้าลาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
จบการศึกษาประถมศึกษา (ป.๖ ) หรือมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓ ) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่้ากว่านี
ที่ ก.อบต. หรือ ก.พ. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนีได้
๒.๔ ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบลและกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูล
ฝอย การน้าขยะมูลฝอยไปท้าลายที่ท้าลาย
๓. สามารถปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
๔. สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๕ ค่ำตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ( จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินครองชีพชั่วคราว) ระยะเวลา
การจ้างไม่เกิน ๑ ปี โดยต่อสัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒.๖ ระยะเวลำกำรจ้ำง
พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี โดยต่อสัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

คนงานประจ้ารถน้า../

-๓๓.ประเภทของพนักงำนจ้ำง พนักงำนจ้ำงทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง คนงำนประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
๓.๑ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
๑. ท้ าหน้ าที่ เป็ น พนั กงานประจ้ า รถบรรทุก น้า เอนกประสงค์ ช่ ว ยเหลื อในการดั บเพลิ ง ประจ้ า
รถบรรทุกน้า การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้า หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ในกรณีจ้าเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริห ารส่ว นต้าบลน้าแคมอาจมีค้าสั่ ง
มอบหมายให้พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยไม่ต้อง
แก้ ไ ขสั ญ ญาและพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามค้ า สั่ ง ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลน้ า แคม
โดยถือเป็นการก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามสัญญา
๓.๒ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ท้าหน้าที่เป็นพนักงานประจ้ารถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ ช่วยเหลือในการดับเพลิงประจ้ารถบรรทุก
น้า การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้า ให้บริการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๓.๓ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. จบการศึกษาประถมศึกษา (ป.๖ ) หรือมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓ ) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่้ากว่านี ที่
ก.อบต. หรือ ก.พ. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนีได้
๒. เป็นผู้มีความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ายาเคมีต่างๆ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสา
ธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้วโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้
๓.๔ ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาต้าบลและองค์การบริหารส่ว นต้าบลและกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. สามารถปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
๓. สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๕ ค่ำตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ( จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินครองชีพชั่วคราว) ระยะเวลา
การจ้างไม่เกิน ๑ ปี โดยต่อสัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓.๖ ระยะเวลำกำรจ้ำง
พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี โดยต่อสัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร../

-๔หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม

วิธีกำรประเมิน

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีทดสอบความรู้แบบปรนัย
แนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่ง
หรืออัตนัย
โดยวิธีทดสอบความรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์
สถานการณ์บ้านเมือง ปัจจุบัน
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีทดสอบความรู้แบบปรนัย
ต้าแหน่ง (ภาค ข )
หรือ อัตนัย
-ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือ การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับงาน ตามมาตรฐานก้าหนด
ต้าแหน่ง
๓. ภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง
( ภาค ค การสัมภาษณ์ )
๑. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๒. ความคิดริเริ่มปฏิภาณไหวพริบ
๓. มนุษยสัมพันธ์
๔. ทัศนคติ แรงจูงใจ
๕. ความเหมาะสมกับต้าแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธี การสอบสัมภาษณ์

๓๐๐ คะแนน

ขันตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี
๑. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) (คะแนน ๑๐๐ คะแนน ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๒. สอบภาคความรู้เฉพาะต้าแหน่ง (ภาค ข )(คะแนน ๑๐๐ คะแนน ) เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น
๓. สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค )(คะแนน ๑๐๐ คะแนน )
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

