ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
.............................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 ตําแหน่ง 2 อัตรา
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547 หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทําการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ
1.1 ตําแหน่งที่รับสมัคร จํานวน 1 ตําแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1.1.1 พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง 2 อัตรา
- ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
1.2 อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ และระยะเวลาการจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง จะจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จาก
บั ญ ชี ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ โดยได้ รั บ ค่ า ตอบแทนตามบั ญ ชี อั ต ราค่ า ตอบแทนพนั ก งานจ้ า ง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2547 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ดังนี้
1.2.1 พนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 1 ปี
- ตําแหน่ง คนงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,๐0๐.- บาท
อนึ่ง ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้ และถึงลําดับที่ที่จะได้รับการจ้างและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษา
สูงกว่าที่ได้กําหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนํามาใช้เรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ตนเองไม่ได้
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รสอบเพื่ อ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งานจ้ า ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
/ (2) มีอายุไม่ต่ํากว่า...

-2(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่ เ ป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ งผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น คณะผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น สมาชิ กสภา
ท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้า
รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว
๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๓๘
ผู้ที่ผ่านการสอบในครั้งนี้ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
๒.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง ผู้สมัครสอบตําแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติแนบ
ท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้สมัครด้วย
ตนเองโดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 – 25 ตุลาคม ๒๕60
ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตาม
ขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
(๑) ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยาง
(๒) ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง โดยใช้ปากกาสีน้ําเงิน
แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางกําหนด
/ (3) สําเนาเอกสาร...

-3(๓) สําเนาเอกสารทุกชนิดที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น และ
ต้องรับรองความถูกต้องของสําเนาทุกฉบับ
(๔) ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครฯ นี้จริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากภายหลังปรากฏ
ว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
(๕) ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น
๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบ ตําแหน่งละ ๑๐๐ บาท โดยชําระค่าธรรมเนียมในวันสมัคร
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-756262 หรือทางเว็บไซต์ http://www.huyyangbuayai.go.th
๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๓ รูป
๔.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาหลักฐานสําเร็จการศึกษา (หนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร) เช่น ปริญญาบัตร หรือ ระเบียบแสดงผลการเรียน
(Transcript) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศฯ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สําเนาภาพถ่า ยหลักฐานอื่น ๆ เช่ น ใบทหารกองเกิน (สด.๙) , ทะเบีย นสมรส ใบ
เปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เ ข้า รับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ สอบและระเบี ยบ
เกี่ยวกับการสอบ
๕.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ใน
วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕60 โดยปิดประกาศ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง และทางเว็บไซต์
http://www.huyyangbuayai.go.th
๕.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง จะทําการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้สําหรับเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(ภาค ค) ดังนี้
1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
/ ตารางการสอบ...

-4ตารางการสอบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันสอบ
เวลาสอบ
รายละเอียดการสอบ
สถานที่สอบ
ตําแหน่งที่สอบ
30 ตุลาคม 2560 ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
๑. ภาคความรู้ความสามารถ
ห้องประชุม คนงานทั่วไป
ทั่วไป (ภาค ก)
อบต.ห้วยยาง
๒. ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข)
30 ตุลาคม 2560 ๑1.๐๐-๑2.๐๐ น.
- ภาคความเหมาะสมกับ
ห้องประชุม คนงานทั่วไป
ตําแหน่ง (ภาค ค)
อบต.ห้วยยาง
(สอบสัมภาษณ์)
กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๖. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
คณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้าง จะทําการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างดังกล่าว โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตาม ผนวก ข)
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) รวมกันผ่านเกณฑ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
ของคะแนนรวมทั้งหมด และสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ของคะแนน
รวมทั้งหมด
8. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง จะทําการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหา
ในวั น ที่ 31
ตุ ล าคม 2560 ณ ที่ ทํ า การองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลห้ ว ยยาง และทางเว็ บ ไซด์
http://www.huyyangbuayai.go.th โดยเรียงลําดับที่จากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนรวมที่
สอบได้เท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
ถ้าผู้ที่สอบได้คะแนนรวมและคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) เท่ากันให้ ผู้ที่สอบได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าผู้ที่สอบได้มีคะแนนรวม
คะแนนภาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน
ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน
เท่ากันอีกให้ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้มีกําหนด ๑ ปี นับแต่วัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งหรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาง อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
/ 10. การยกเลิกบัญชี...

-510. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตําแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในระยะเวลาที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยางกําหนด
(๓) ผู้ นั้ น มี เ หตุ ไม่ อาจเข้ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการได้ ต ามกํ าหนดระยะเวลาที่ กํา หนดไว้ ใน
สัญญาจ้าง
(๔) พ้นกําหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
(๕) มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตําแหน่งเดียวกันกับประกาศในครั้งนี้
(๖) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็น
อย่างอื่น
๑1. การบรรจุและแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
๑๑.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้จะได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งตามตําแหน่งที่
สอบได้ โดยได้รับการจัดจ้างตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
๑๑.๒ กรณีผู้สอบได้และถึงลําดับที่ที่ได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ในประกาศฯ นี้ จะนํามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
๑๑.๓ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาง จะต้องมีบุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับ
๓ ขึ้นไป เป็นผู้ค้ําประกัน
๑๑.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง จะเรียกผู้ผ่านการสรรหามาทําสัญญาจ้างและจัด
จ้างเป็นพนักงานจ้าง สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
จะทําสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมาแล้วเท่านั้น
๑๑.๕ ในวันทําสัญญาจ้าง ผู้ซึ่งได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศนี้
๑๑.๖ หากมี ปั ญหาเกี่ ย วกั บ คุณสมบั ติ ผู้ส มั คร ซึ่ งองค์การบริ หารส่ว นตํา บลห้ ว ยยาง
ตรวจสอบพบภายหลัง ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการสรรหา พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับตั้งแต่
วันที่ได้รับการจัดจ้างและไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนได้
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ดังกล่าว ในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่า
หลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหาก
ผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาง หรือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044756262 เพื่อจักได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
/ จึงประกาศ...

-6จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60
สมปอง จันปัญญา
(นายสมปอง จันปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

ผนวก ก
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560
*********************************************************
ชื่อตําแหน่ง คนงานทั่วไป รหัสตําแหน่งสมัครสอบ 1๐
จํานวน ๑ อัตรา
สังกัด
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่งประเภท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น แบก หามสิ่งของ ทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอก
ห้องประชุมและอาคารเอนกประสงค์จัดเตรียมห้องประชุมในการประชุมของ อบต. และตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ
และปฏิบั ติหน้ าที่ ช่วยเหลื อในงานของสํา นักงานปลัด เช่น งานถ่ายเอกสาร คั ดลอกสํ าเนาหนั งสื อ ส่ งหนั งสื อ
ภายนอกหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความสามารถเหมะสมในการปฏิบัติหน้าที่
2. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท

ผนวก ก
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้าง
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560
*********************************************************
ชื่อตําแหน่ง คนงานทั่วไป รหัสตําแหน่งสมัครสอบ 2๐
จํานวน ๑ อัตรา
สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่งประเภท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น แบก หามสิ่งของ ทําความสะอาดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น งานถ่ายเอกสาร
คัดลอกสํ าเนาหนังสือ งานส่งหนังสือ ในการจัดโครงการต่ างๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความสามารถเหมะสมในการปฏิบัติหน้าที่
2. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท

ผนวก ข
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560
วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป โดยการประเมินสมรรถนะ
ตําแหน่ง คนงานทั่วไป
ที่
สมรรถนะ
๑ ๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบล
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลัก
วิชาการ
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
- ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก
ข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ
จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือข้อความสั้นๆ
๑.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) ๕๐ คะแนน
ประกอบด้วย
- ความรู้ ความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

คะแนนเต็ม
๑๐๐

วิธีการประเมิน
ใช้วิธีการ
สอบข้อเขียน
(ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๖๐)

-๒ที่
สมรรถนะ
๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค)
(๑) ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติอื่นๆ 10๐ คะแนน
- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 20 คะแนน
- พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 60 คะแนน
- พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ ๒๐ คะแนน
รวม

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
๑๐๐
- ใช้วิธีการสัมภาษณ์
(ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๖๐)

๒๐๐

