ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
*****************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามกรอบ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ จานวน ๒ ตาแหน่ง ๒ อัตรา
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๒๒ และ ๒๖ แห่งพระราชบัญ ญัติร ะเบียบบริห ารงาน
บุคคลส่วนท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบลจังหวัด ชัยภูมิ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ยวกับพนักงานจ้างองค์การบริห ารส่วนตาบล ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ประเภทพนักงานจ้าง/ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน ๒ ตาแหน่ง
๑.๑.๑ ตาแหน่งคนงานประจารถขยะ
จานวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ ตาแหน่งคนงานเครือ่ งสูบน้า
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมี คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลัก ษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามกาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่ เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่ เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมื อง กรรมการพรรคการเมื อง หรือเจ้าหน้าที่ ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้/.........

-๒(๗) ไม่ เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุก โดยคาพิพากษาถึง ที่ สุด ให้จาคุก เพราะการกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ในวันทาสัญญา)
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบตาแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น (รายละเอีย ด
ตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศฯ นี้)
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ติดต่อขอรับใบ
สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ และจะต้องกรอกเอกสารการสมั ครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้อง
ครบถ้วนในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญอาจไม่พิจารณารับสมัคร
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันรับสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกั นไม่
เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จานวน ๓ ใบ
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาวุฒิการศึกษา ภาพถ่ายปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับ แต่วันที่ตรวจ
ร่างกาย จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ ส าเนาเอกสารอื่ น ๆ เช่ น หลั ก ฐานการเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล ทะเบี ย นสมรส
ใบสาคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ สาเนาภาพถ่ายทุกชนิดตาม ข้อ ๔.๒-๔.๖ ให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น และให้เขียนคา
ว่า “สาเนาถูกต้อง” และให้ลงชื่อกากับไว้ทุกแผ่น
สาหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๕๐ บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๖. การประกาศ/.......

-๓๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยติดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๗. วัน เวลา และสถานที่สอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ กาหนดการสรรหาและเลือกสรรโดยการสอบข้อเขียน
และสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริห ารส่วน
ตาบลศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คลทั่ ว ไปเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านยึ ด หลั ก “สมรรถนะ” ที่
จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง โดยแบ่งเป็น ๓ ภาค ดังนี้
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
คะแนน ๕๐ คะแนน
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
คะแนน ๕๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ที่ ใช้ในการปฏิ บัติง านในหน้าที่ โดยคานึง ถึง ความรู้
ความสามารถที่ต้องการตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๓. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์
คะแนน ๑๐๐ คะแนน
ประเมินสมรรถนะที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง โดยพิจารณาความรู้
ความสามารถหรื อ ทั ก ษะเฉพาะบุ ค คลและคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ เช่ น ประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม คุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบท้ายเอกสารนี้)
๙. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ ใดเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ ว่าจะต้องเป็นผู้ที่ ผ่านการประเมิ น
สมรรถนะทุ ก ภาควิช า ไม่ ต่ ากว่าร้อ ยละ ๖๐ จึง จะถือว่าสอบผ่านเกณฑ์ และขึ้น บัญ ชีผู้ส อบคัด เลือ กได้
ตามลาดับคะแนนต่อไป
๑๐. การประกาศผลสอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๑๑. การขึ้นบัญชี/.......

-๔๑๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรได้
๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและ
เลือกสรรได้ โดยเรียงตามลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ ตาแหน่งเท่ากั น ผู้ใดได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อ ยู่ในลาดับที่ สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตาแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากัน
อีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑๑.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร กาหนดให้บัญชีใช้ได้ ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่
วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการดาเนินการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอย่างเดียวกันอีก และ
ได้ขึ้นบัญ ชีผู้ ผ่านการเลือกสรรได้ในตาแหน่งเดียวกัน ใหม่แล้ว บัญชี ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่ง
ดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๑.๓ ผู้ ที่ได้ขึ้นบัญชีก ารสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ
(๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งภายในเวลาที่ผู้มีอานาจแต่งตั้งกาหนด
๑๒. การแต่งตั้งและเงื่อนไขการจ้าง
๑๒.๑ ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรได้ จะได้รับการแต่งตั้งและจ้างเป็นพนักงาน
จ้างทั่วไปตามลาดับ ในบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรได้ในแต่ละตาแหน่ง โดยพนักงานจ้างทั่วไป
ทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี หรือตามโครงการทีม่ ีกาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญา
ได้
๑๒.๒ ถ้าผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรได้และถึงลาดับที่ที่จะได้รับการแต่งตั้งมีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าที่ได้กาหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี้ จะนามาใช้เพื่อการเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
ไม่ได้
๑๒.๓ หากภายหลังปรากฏว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้รายใด ไม่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศกาหนดจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติดังกล่าว ไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งตามตาแหน่งดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายทรงศิริ นราพงษ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ

-๕-

ภาคผ่วษ ษ.

คุณสมบัติเฉพาะสาหรัับตาหหร่ง หะะะัษณณะ า่ี่ปฏิิบัติ
ห่บี้ายฏัะษาศอ ค์ษาับัิหราัสงว่ตาบะศั่สาัาญ
เัืปอ ัับสมัคับุคคะีัปวไฏเพืปอเข้าัับษาัสััหราหะะเะือษสััเฏ็่พ่ัษ า่จ้า
ฏัะจาฏี บฏัะมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ะ วั่ี่ป ๘ สิ หราคม ๒๕๖๒
*******************************
๑. ตาหหร่ง ค่ า่ฏัะจาัถขยะ
สั ษัดหร่งวย า่

สา่ัษฏะัด อบต.

ตาหหร่ง ฏัะเภี
พ่ัษ า่จ้า ีัปวไฏ
หร่้าี่ปความัับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การ
นาขยะมูลฝอยไปทาลายยังที่ทาลาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ะัษณณะ า่ี่ปฏิิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การ
นาขยะมูลฝอยไปทาลายยังที่ทาลาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรัับตาหหร่ง
- ไม่จากัดคุณวุฒิ
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ัะยะเวะาษาัจ้า
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
อัตัาคงาตอบหี่
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท

-๖–
คุณสมบัติเฉพาะสาหรัับตาหหร่ง หะะะัษณณะ า่ี่ปฏิิบัติ
ห่บี้ายฏัะษาศอ ค์ษาับัิหราัสงว่ตาบะศั่สาัาญ
เัืปอ ัับสมัคับุคคะีัปวไฏเพืปอเข้าัับษาัสััหราหะะเะือษสััเฏ็่พ่ัษ า่จ้า
ฏัะจาฏี บฏัะมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ะ วั่ี่ป ๘ สิ หราคม ๒๕๖๒
*******************************
๒. ตาหหร่ง ค่ า่เคัืปอ สูบ่า
สั ษัดหร่งวย า่
ตาหหร่ง ฏัะเภี

ษอ ชงา
พ่ัษ า่จ้า ีัปวไฏ

หร่้าี่ปความัับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดูแลบารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการสูบน้าเพื่อ กิจการ
ต่างๆ ของทางราชการ เช่น ช่วยเหลือการเกษตร กิจการประปาชนบท การประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ดูแลประจ าสถานี สูบ น้าด้ วยไฟฟ้าพร้อ มระบบส่ง น้ าบ้ านนาโจด ตาบลศรีส าราญ
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ะัษณณะ า่ี่ปฏิิบัติ
ปฏิบัติงานดูแลบารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการสูบน้าเพื่อกิจการ
ต่างๆ ของทางราชการ เช่น ช่วยเหลือการเกษตร กิจการประปาชนบท การประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ดูแลประจ าสถานี สูบ น้าด้ วยไฟฟ้าพร้อ มระบบส่ง น้ าบ้ านนาโจด ตาบลศรีส าราญ
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรัับตาหหร่ง
- ไม่จากัดคุณวุฒิ
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลเบื้องต้น
ัะยะเวะาษาัจ้า
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
อัตัาคงาตอบหี่
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท

ภาคผ่วษ ข.

-๗–

ห่บี้ายฏัะษาศอ ค์ษาับัิหราัสงว่ตาบะศั่สาัาญ
เัืปอ ัับสมัคับุคคะีัปวไฏเพืปอเข้าัับษาัสััหราหะะเะือษสััเฏ็่พ่ัษ า่จ้า
ฏัะจาฏี บฏัะมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ะ วั่ี่ป ๘ สิ หราคม ๒๕๖๒
*******************************
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ จะท าการสรรหาและเลือกสรร โดยใช้วิธีการประเมิ น
สมรรถนะ ด้วยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก), ภาคความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และ
สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ดังนี้
๑. กาหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ตาแหน่ง
คน งาน ป ระจ า
รถขยะ
(พ.จ้างทั่วไป)

คนงานเครื่องสูบน้า
(พ.จ้างทั่วไป)

วันที่สอบ

เวลา

๓ กันยายน ๒๕๖๒

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

รายละเอียดการสอบ

สถานที่
-ภาคความรูค้ วามสามารถทั่วไป อบต.ศรีสาราญ
(ข้อเขียน) ๕๐ คะแนน

๓ กันยายน ๒๕๖๒

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

-ภาคความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง(ข้อเขียน) ๕๐ คะแนน

๑๓.๓๐ เป็นต้นไป

-ภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐๐
คะแนน
-ภาคความรูค้ วามสามารถทั่วไป อบต.ศรีสาราญ
(ข้อเขียน) ๕๐ คะแนน

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

-ภาคความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง(ข้อเขียน) ๕๐ คะแนน

๑๓.๓๐ เป็นต้นไป

-ภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐๐
คะแนน

-๘๒. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๒.๑ ษ. ภาคความัู้ความสามาัถีัปวไฏ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ค วามสามารถโดยวิ ธี ส อบข้ อ เขี ย น (ปรนั ย ) โดยค านึ ง ถึ ง ระดั บ ความรู้
ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในแต่ระดับ ดังนี้
๑.วิชาความัู้ความสามาัถีัปวไฏ
ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจหรือทางสังคม การ
วัดผลทางการศึกษาตามวุฒิหรือความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปจั จุบันอันเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถ ความรู้รอบตัว
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
๒. วิชาภาณาไีย
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และหรือตีความจากข้อความ
สั้นๆหรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคา หรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือ
ให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ ความสามารถดังกล่าว
๒.๒ สอบภาคความัู้ความสามาัถเฉพาะสาหรัับตาหหร่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ชืปอตาหหร่ง
ค่ า่ฏัะจาัถขยะ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖0
๒. พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗
และที่แก้ไขเพิม่ เติมจนถึงปัจจุบัน
๓. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๔. พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๕. ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบล
๖. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
๗. ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัตทิ ั่วไปของรถบรรทุกขยะ
ชืปอตาหหร่ง
ค่ า่เคัืปอ สูบ่า โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖0
๒. พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗
และที่แก้ไขเพิม่ เติมจนถึงปัจจุบัน
๓. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๔. พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๕. ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบล
๖. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
๗. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลเบื้องต้น
๒.๓ ภาคความเหรมาะสมษับตาหหร่ง โดยสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมิ นบุ คคลเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตาแหน่ง หน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา และประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาม รวมทั้งสังคมสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและสุขภาพอนามัย เป็นต้น

