ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตาแหน่งประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
………………………………………….
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับ
สมัครบุ คคลเพื่อจั ดจ้ างเป็ นพนั กงานจ้าง ตาแหน่งประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 6 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 417/19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1.1.1 ตาแหน่งนักการภารโรง
จานวน 1 อัตรา
1.1.2 ตาแหน่งคนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข)
จานวน 1 อัตรา
1.1.3 ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
1.1.4 ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จานวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ดังนี้
1.2.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
จานวน 1 อัตรา
1.2.2 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ อัตราค่าตอบแทน ตามเอกสารแนบท้าย
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
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ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่ นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง สาหรับ
ตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไผ่ล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
2) สาเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการ
เรี ย นที่ แ สดงว่าเป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงกั บ ต าแหน่ งที่ ส มั ค ร จานวนอย่างละ 2 ฉบั บ โดยจะต้ อ งส าเร็ จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 เมษายน 2563
ในกรณี ที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่ าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ นา
หนั งสื อรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ถานศึ กษาออกให้ โดยระบุ ส าขาวิ ช าที่ ส าเร็ จการศึ กษา และวั นที่ ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ค่าสมัครสอบ
ต าแหน่ ง ละ 100 บาท, ส าหรั บ ต าแหน่ ง พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ค่ า สมั ค รสอบต าแหน่ ง ละ 50 บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้
จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
3.4.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถเลือกสมัครได้เพียง
๑ ตาแหน่งเท่านั้น (กรณีประกาศหลายตาแหน่ง) เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้
3.4.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามตามประกาศรับสมัครจริง
และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่ เกิด
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ งที่ ส มัครอัน เป็ น ผลทาให้ ผู้ ส มัครไม่มี สิ ทธิตามประกาศรั บ สมัครดังกล่ าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด
ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
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และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
องค์การบริห ารส่ ว นต าบลหนองไผ่ ล้ อม จะประกาศรายชื่อผู้ มี สิ ทธิเข้ารับ การประเมิ น
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 17 เมษายน
2563 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม และทางเว็บไซต์ www.nongpailom.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธี
การประเมินตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับ
คะแนนที่สอบได้ โดยเรี ยงล าดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้ งที่ 1 (สอบข้ อ เขี ย น) และคะแนนการประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์) รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และ
หากคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก ก็ให้ผู้
ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับ
คะแนนสอบ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม และทางเว็บไซต์ www.nongpailom.go.th โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา
1) ผู้ ผ่ านการเลื อกสรรจะต้ องทาสั ญญาจ้างตามที่ องค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองไผ่ ล้ อม
กาหนด
2) ผู้ ผ่ านการเลื อกสรรในวั นที่ ท าสั ญ ญาจ้ าง จะต้ องไม่ เป็ นข้ าราชการหรื อลู กจ้ างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3) ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด มายื่นด้วย
4) ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจานวนตาแหน่งที่มี และภายหลังมีตาแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการ
เลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดาเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่

19 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายมานพ วิยาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม
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รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดสรรพนักงานจ้างแนบท้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563
……………………………………………………
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
1. ตาแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- อัตราว่าง
๑ อัตรา
- อัตราค่าตอบแทน อัตรา 15,000 บาท
- สิทธิประโยชน์
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2563
- คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) ได้รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อคุ ณ วุฒิ อย่ างอื่น ที่ เที ย บได้ในระดั บ เดี ยวกั น ในสาขาวิช าหรือ ทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุ คคล หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2) ได้ รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อคุ ณ วุฒิ อ ย่ างอื่ น ที่ เที ยบได้ ในระดับ เดี ยวกั น ในสาขาวิช าหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุ คคล หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
3) ได้ รับ ปริ ญ ญาเอกหรื อคุ ณ วุฒิ อย่ างอื่น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ยวกัน ในสาขาวิช าหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุ คคล หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
- หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุ
บุคคลเข้ารับ ราชการ และการแต่งตั้ง การดาเนินการเกี่ยวกับตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุมและ
ส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบั ติราชการ การฝึกอบรมและพัฒ นาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน จัดทาทะเบียนประวัติการรับราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับการออกราชการ เป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกีย่ วข้อง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินสมรรถนะตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ประเมิน
คะแนน
สมรรถนะที่จะประเมิน
วิธีการประเมิน
ครั้งที่
เต็ม
1
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป
100 สอบข้อเขียน
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
1.2 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุป
ความ ตีความข้อความสั้ นๆ หรือบทความ และให้ พิ จารณาเลื อกใช้
ภาษาในรูปแบบต่างๆจากกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ

-๕ประเมิน
ครั้งที่

สมรรถนะที่จะประเมิน

คะแนน
วิธีการประเมิน
เต็ม

1.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
1.4 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
1.5 ความสามารถในการวิ เคราะห์ แ ละสรุ ป เหตุ ผ ลอย่ า งอื่ น เช่ น สรุ ป
เหตุผ ลเกี่ย วกับ ตั ว เลขและข้อ มู ล ต่ างๆ การคิ ดสรุป หาเหตุผ ล และ
อุปมาอุปไมย เป็นต้น
2) ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
100 สอบข้อเขียน
2.1 ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่งผู้ช่วย
นักทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๑) ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
๒) ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
3) ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
4) ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
2
จะทาการทดสอบโดยวิธีสอบสั มภาษณ์ และการประเมินบุคคล โดย 100 สอบสัมภาษณ์
พิ จ ารณาจากประวัติ ส่ ว นตั ว ประวัติ ก ารศึ กษา ประวัติ ก ารท างาน และ
พฤติกรรมที่ ป รากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัม ภาษณ์ เพื่ อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ศ นคติ ไหวพริ บ อารมณ์ ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ จิตสานึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
- ขั้นตอนประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตาแหน่งดังกล่าว โดยผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จะต้องไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐ และครั้งที่ 2 จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน

-6พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
2. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
สังกัดกองคลัง
- อัตราว่าง
๑ อัตรา
- อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
- สิทธิประโยชน์
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2563
- คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการคลัง หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
2. ได้ รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการคลัง หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
3. ได้ รั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการคลัง หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได
- หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางด้าน
การเงิน การคลัง เพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินสมรรถนะตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ประเมิน
คะแนน
สมรรถนะที่จะประเมิน
วิธีการประเมิน
ครั้งที่
เต็ม
1
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป
100 สอบข้อเขียน
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
1.2 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุป
ความ ตีความข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา
ในรูปแบบต่างๆจากกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ
1.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
1.4 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
1.5 ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
เป็นต้น

-๗ประเมิน
ครั้งที่

สมรรถนะที่จะประเมิน
2) ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1 ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่ง ผู้ช่วย
นักวิชาการคลัง ดังนี้
๑) ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
๒) ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
3) ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
4) ความรู้ เ รื่ อ งระบบการบริ ห ารงานการคลั ง ภาครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

2

คะแนน
วิธีการประเมิน
เต็ม
100 สอบข้อเขียน

จะทาการทดสอบโดยวิธีสอบสั มภาษณ์ และการประเมินบุคคล โดย 100 สอบสัมภาษณ์
พิ จ ารณาจากประวัติ ส่ ว นตั ว ประวัติ ก ารศึ กษา ประวัติ ก ารท างาน และ
พฤติกรรมที่ ป รากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัม ภาษณ์ เพื่ อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ศ นคติ ไหวพริ บ อารมณ์ ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ จิตสานึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
- ขั้นตอนประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตาแหน่งดังกล่าว โดยผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จะต้องไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐ และครั้งที่ 2 จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน

-8พนักงานจ้างทั่วไป
3. ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- อัตราว่าง
๑ อัตรา
- อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท
- สิทธิประโยชน์
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2563
- คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะ
บุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตรงตามทีก่ ฎหมายกาหนด
- หน้าที่และความรับผิด ชอบ ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินสมรรถนะตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ประเมิน
สมรรถนะที่จะประเมิน
คะแนน วิธีการ
ครั้งที่
เต็ม
ประเมิน
1
ทดสอบเกี่ ย วกั บ การ ขั บ รถยนต์ การบ ารุ ง รั ก ษา การ แก้ ไ ข 60 สอบปฏิบัติ
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ เป็นต้น
2
จะท าการทดสอบโดยวิธีส อบสั มภาษณ์ และการประเมิน บุคคล 40
สอบ
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
สัมภาษณ์
และพฤติ ก รรมที่ ป รากฏทางอื่ น รวมทั้ ง จากการสั ม ภาษณ์ เพื่ อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุค ลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ
อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิ ตสานึกการให้บริการ คุณธรรม
และจริยธรรม เป็นต้น
- ขั้นตอนประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตาแหน่งดังกล่าว โดยผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จะต้องไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐ และครั้งที่ 2 จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน

-9พนักงานจ้างทั่วไป
4. ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- อัตราว่าง
๑ อัตรา
- อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท
- สิทธิประโยชน์
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2563
- คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะ
บุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตรงตามทีก่ ฎหมายกาหนด
- หน้าที่และความรับผิดชอบ ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรขนาดเบา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินสมรรถนะตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ประเมิน
สมรรถนะที่จะประเมิน
คะแนน วิธีการ
ครั้งที่
เต็ม
ประเมิน
1
ทดสอบเกี่ ย วกั บ การ ขั บ รถยนต์ การบ ารุ ง รั ก ษา การ แก้ ไ ข 60 สอบปฏิบัติ
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ เป็นต้น
2
จะท าการทดสอบโดยวิธีส อบสั มภาษณ์ และการประเมิน บุคคล 40
สอบ
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
สัมภาษณ์
และพฤติ ก รรมที่ ป รากฏทางอื่ น รวมทั้ ง จากการสั ม ภาษณ์ เพื่ อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุค ลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ
อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิ ตสานึกการให้บริการ คุณธรรม
และจริยธรรม เป็นต้น
- ขั้นตอนประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตาแหน่งดังกล่าว โดยผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จะต้องไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐ และครั้งที่ 2 จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน

-10พนักงานจ้างทั่วไป
5. ตาแหน่งคนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข) สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- อัตราว่าง
๑ อัตรา
- อัตราค่าตอบแทน
9,000 บาท
- สิทธิประโยชน์
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2563
- คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้า ที่
- หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินสมรรถนะตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ประเมิน
สมรรถนะที่จะประเมิน
คะแนน วิธีการ
ครั้งที่
เต็ม
ประเมิน
1
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป
50
สอบ
1.1 ภาษาไทย , คณิตศาสตร์
ข้อเขียน
1.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
1.3 พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
1.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2) ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
50
สอบ
2.1 โดยทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความเข้าใจในระเบียบ
ข้อเขียน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่จะจ้าง
2
จะทาการทดสอบโดยวิธีส อบสัมภาษณ์ และการประเมินบุคคล 100
สอบ
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
สัมภาษณ์
และพ ฤติ ก รรมที่ ปรากฏ ทางอื่ น รวมทั้ งจากการสั ม ภ าษ ณ์
เพื่ อพิ จ ารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ การ
ปฏิบัติหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหว
พริ บ อารมณ์ ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ จิ ต ส านึ ก การให้ บ ริ ก าร
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
- ขั้นตอนประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตาแหน่งดังกล่าว โดยผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จะต้องไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐ และครั้งที่ 2 จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน

-11พนักงานจ้างทั่วไป
6. ตาแหน่งนักการภารโรง
สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- อัตราว่าง
1 อัตรา
- อัตราค่าตอบแทน
9,000 บาท
- สิทธิประโยชน์
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2563
- คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินสมรรถนะตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ประเมิน
สมรรถนะที่จะประเมิน
คะแนน วิธีการประเมิน
ครั้งที่
เต็ม
1
ทดสอบความสามารถเหมาะสมในการปฏิ บั ติ งานในหน้ า ที่ 60 สอบปฏิบัติ
โดยทดสอบ การบารุงรักษา การแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ในของใช้ในอาคารสานักงาน เป็นต้น
2
บุ ค ลิ ก ภาพทั่ ว ไป ความคิ ด ริ เริ่ม ปฏิ ภ าณไหวพริบ ทั ศ นคติ 40 สอบสัมภาษณ์
แรงจูงใจ มนุษย์สัมพันธ์ และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงาน
ในตาแหน่งที่สมัคร
- ขั้นตอนประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตาแหน่งดังกล่าว โดยผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จะต้องไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐ และครั้งที่ 2 จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน

