ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเซเปด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจ"าง
ด"วยองคการบริหารสวนตําบลเซเปด อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความ
ประสงคจะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ"างเปนพนักงานจ"าง อาศัยอํานาจตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ"าง
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และที่แก"ไขเพิ่มเติม องคการบริหารสวนตําบลเซเปด จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจ"าง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ"าง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจ"าง
๑.๑ พนักงานจ"างตามภารกิจ (สังกัดกองชาง)
ตําแหนง ผู"ชวยนายชางไฟฟ>า
จํานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดการจ"างปรากฏอยูในเอกสารแนบท"ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผู"มีสิทธิสมัครเข"ารับการสรร
หาและเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) สัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปD และไมเกินหกสิบปD
(๓) ไมเปนบุคคลล"มละลาย
(๔) ไมเปนผู"มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหน"าที่ได" ไร"ความสามารถ หรือ
จิตฟGH นเฟIอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่ กําหนดไว"ในประกาศ โรคที่ เปนลักษณะต"องห" ามเบื้องต" น
สําหรับพนักงานสวนตําบล
(๕) ไมเปนผู"ดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ"าหน"าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผู" ดํ า รงตํ า แหนงผู" บ ริ ห ารท" องถิ่ น คณะผู" บ ริ ห ารท" องถิ่ น สมาชิ กสภา
ท"องถิ่น
(๗) ไมเปนผู"เคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให"จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว"นแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได"กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผู"เคยถูกลงโทษให"ออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไมเปนข" า ราชการหรื อ ลู ก จ" า งของสวนราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ" า งของ
หนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ"างของราชการสวนท"องถิ่น
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ดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ"าหน"าที่ในพรรคการเมือง ผู"บริหารท"องถิ่น คณะ
ผู"บริหารท"องถิ่น สมาชิกสภาท"องถิ่น ข"าราชการหรือลูกจ"างสวนราชการ พนักงานหรือลูกจ"างของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ"างของราชการสวนท"องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ผู"สมัครต"องมีคุณสมบัติเฉพาสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไว"ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร แนบท"ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู"มีความประสงคจะสมัครเข"ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถติดตอขอรับ
ใบสมั ครและสมั ครด" ว ยตนเองได" ที่ งานการเจ" า หน" า ที่ สํ า นั กงานปลั ด องคการบริ ห ารสวนตํ า บลเซเปด
ระหวางวันที่ 14 - 22 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได" ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเซเปด อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี หรือโทรศัพท
หมายเลข 084-3580588 (ปลัด) และ 088-7096870 (นักทรัพยากรบุคคล)
๓.๒ หลักฐานที่ต"องยื่นพร"อมใบสมัคร
ผู" ส มั ครเข" า รั บ การสรรหาและเลื อกสรร ต" องยื่ น ใบสมั ครด" ว ยตนเอง โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให"ถูกต"อง ครบถ"วน พร"อมทั้งรับรองความถูกต"องของสําเนาเอกสารอยางๆ ละ ๑ ชุด
มายื่นในวันสมัคร ดังนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาทะเบียนบ"าน
จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) ใบรับรองแพทยแผนปGจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม แสดงวาไมเปนโรคต"องห"าม
ตามประกาศกําหนดโรคลักษณะต"องห"าม ซึ่งออกให"ไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล)
(๕) รูปถายหน"าตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป ถาย
ครึ่งตัวครั้งเดียวกัน และถายไมเกิน ๖ เดือน นับแตวันรับสมัคร
(๖) สําเนาใบปริญญาบัตรและทะเบียนผลการเรียน ที่แสดงวาเปนผู"มีวุฒิการศึกษา
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบ โดยจะต"องสําเร็จการศึกษาและได"รับการอนุมัติจากผู"มีอํานาจ
อนุมัติ ภายในวันที่ปYดรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญทหารกองเกิน ฯลฯ (ถ"ามี)
(๘) องคการบริหารสวนตําบลเซเปด ไมรับสมัครฯ พระภิกษุ หรือ สามเณร ตาม
หนังสือ ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑ ออกตามความในข"อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ หากสมัครแล"วบวชเปนพระภิกษุ หรือสามเณร ในภายหลังระหวางดําเนินการ
สอบคัดเลือก ก็จะไมอนุญาตให"เข"ารับการสอบคัดเลือก หากยังครองสมณเพศอยูในวันที่ดําเนินการสรรหา
และเลือกสรร
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับที่เปนสําเนาเอกสาร ให"ผู"สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต"องและ
ลงชื่อกํากับไว"ด"วยทุกแผน
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ผู"สมัครเข"ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต"องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองวาเปนผู"มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต"องกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พร"อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให"ถูกต"องครบถ"วน ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู"สมัครไมวาด"วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่สมัครอันเปนผลทําให"ผู"สมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบ
พบเมื่อใด ให"ถือวาการรับสมัครและการได"เข"ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผู"นั้น
ตั้งแตต"น
๓.4 คาธรรมเนียมการสมัคร
ผู"สมัครต"องเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท (เมื่อสมัครแล"ว
คาธรรมเนียมสอบจะไมคืนให"ไมวากรณีใดๆ เว"นแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด)
๔. การประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และการกําหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
4.1 ประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิเข"ารับการประเมินสมรรถนะ
องคการบริหารสวนตํา บลเซเปด จะประกาศรายชื่อผู"มีสิ ทธิเ ข"ารั บการประเมิ น
สมรรถนะ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยจะปYดประกาศ ณ องคการบริหารสวนตําบลเซเปด หรือ
http://www.tambolsepet.com หัวข"อขาวสารประชาสัมพันธ และติดตอสอบถามได"ที่หมายเลขโทรศัพท
084-3580588 (ปลัด) และ 088-7096870 (นักทรัพยากรบุคคล) ในวันและเวลาราชการ
4.2 กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
องคการบริหารสวนตําบลเซเปด กําหนดวันในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อสรร
หาและเลือกสรรเปนพนักงานจ"าง ดังนี้
วันที่
28 มิถุนายน 2561

เวลา
13.00 - 14.30 น.

14.30 – 16.00 น.

การประเมินสมรรถนะ

สถานที่

ความรู"ความสามารถทั่วไป
ห"องประชุมสภาองคการ
(ภาค ก)
บริหารสวนตําบลเซเปด
ความรู"ความสามารถเฉพาะ

ตําแหนง (ภาค ข)
29 มิถุนายน 2561

09.00 น. เปนต"นไป

ความเหมาะสมกับตําแหนง
(ภาค ค)

ห"องประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเซเปด

5. หลักเกณฑการตัดสิน
ผู"ที่ถือวาเปนผู"ผานการสรรหาและเลือกสรรจะต"องเปนผู"ที่ได"รับคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะในแตละภาคไมต่ํากวาร"อยละ ๖๐ โดยหากมีคะแนนเทากันให"ผู"ที่มีคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตํ า แหนง (ภาค ค) มากกวาอยู ในลํ า ดั บ ที่ สู ง กวา หากยั ง มี ค ะแนนเทากั น ให" ผู" ที่ มี ค ะแนนภาคความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) มากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา หากยังมีคะแนนเทากันให"ผู"ที่มีคะแนน
ภาคความรู"ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา และหากยังมีคะแนนเทากันให"ผู"ที่มีเลข
ประจําตัวสอบน"อยกวาอยูในลําดับที่สูงกวา

-46. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผู"สมัครต"องได"รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑการประเมิน และรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท"ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู"ผานการเลือกสรร
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลเซเปด จะประกาศรายชื่ อผู" ผ านการเลื อ กสรรตามลํ า ดั บ
คะแนนสอบที่ได" ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ องคการบริหารสวนตําบลเซเปด อําเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี และหรือ http://www.tambolsepet.com โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวให"เปนอันยกเลิก
หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปD นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแล"วแตกรณี
๘. การจัดทําสัญญาจ"างและระยะเวลาในการจ"าง
8.1 การจัดทําสัญญาจ"าง
ผู"ผานการสรรหาและเลือกสรรจะต"องทําสัญญาจ"างตามแบบที่องคการบริหารสวน
ตําบลเซเปดกํา หนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบลจังหวัด อุบ ลราชธานี และ
องคการบริหารสวนตําบลเซเปด กําหนดให"มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ"างปDละ ๒ ครั้ง ตาม
ปDงบประมาณ เพื่อนําผลการประเมินไปใช"เปนข"อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ แล"วแตกรณี เชน
การตอสัญญาจ"าง การเลื่อนคาตอบแทน การเลิกจ"าง และอื่นๆ
8.2 ระยะเวลาในการจ"าง
การทําสัญญาจ"างไมเกินคราวละ 4 ปD หรือตามที่องคการบริหารสวนตําบลเซเปด
กําหนด โดยอาจมีการตอสัญญาจ"าง
จึงประกาศมาให"ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61
ลงชื่อ
(นายอําพล พลสวัสดิ์)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเซเปด

………………..……..ราง/พิมพ
………………..……..หน.สํานักปลัด
………………..……..รองปลัด อบต.
………………..……..ปลัด อบต.

(ภาคผนวก ก)
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง และอัตราคาตอบแทน
แนบท"ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลเซเปด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจ"าง
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
พนักงานจ"างตามภารกิจ
ตําแหนง ผูช" วยนายชางไฟฟ>า สังกัดกองชาง
หน"าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิ บัติ งานในฐานะผู" ปฏิ บัติ งานระดับ ต"น ในการปฏิ บัติ งานด"า นชางไฟฟ> า ตามแนวทาง
แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต"การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได"รับ
มอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
1. ด"านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานในการสํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซอม ประดิษฐ ดัดแปลง
ปรับปรุง ควบคุมการใช"งาน ดูแลบํารุงรักษา และใช"งานเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรกลไฟฟ>า ระบบไฟฟ>า
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ>าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร รับสงข"อมูลขาวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข"อง เพื่อให"สามารถใช"งานได"อยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต"องการของหนวยงานภายในและภายนอก
1.2 งานจัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข"อมูลทางสถิติของการใช"งานเพื่อการวางแผน
บํารุงรักษา
1.3 งานเปรียบเทียบคามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข"องเพื่อใช"ในการออกใบรับรอง
ตามที่หนวยงานหรือกฎหมายกําหนด
1.4 งานเบิกจาย จั ดเก็บ ดู แลรักษาเครื่ องมือเครื่องใช"และวั สดุ อุ ปกรณที่ใช"ในการ
ปฏิบัติงานให"มีจํานวนเพียงพอและพร"อมตอการใช"งาน
1.5 งานให"คําแนะนํา ตอบปGญหา แก"ไขปGญหา ให"แกผู"ใช"งานและผู"รับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพื่อให"สามารถใช"งานได"อยางถูกต"องและมีประสิทธิภาพ
1.6 งานประสาน แลกเปลี่ยนความรู"และข"อมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได"อยางอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
1.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข"อง หรือตามที่ได"รับมอบหมาย
2. ด"านการบริการ
4.1 ให"คําแนะนํา ตอบปGญหา แก"ไขปGญหา ให"แกผู"ใช"งานและผู"รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อให"สามารถใช"งานได"อยางถูกต"องและมีประสิทธิภาพ
4.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู"และข"อมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงานได"อยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

- หน"า 2 คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒอิ ยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ได"รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได"ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ>า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ
ไฟฟ>ากําลัง อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟ>า ชางเย็นและปรั บ
อากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใช"เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได"
2. ได"รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได"ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ>า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและ
ปรับอากาศ ไฟฟ>ากําลัง อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟ>า ชางเย็น
และปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใช"เปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได"
3. ได"รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได"ไมต่ํากวานี้ ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ>า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ
ไฟฟ>ากําลัง อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟ>า ชางเย็นและปรั บ
อากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใช"เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได"
อัตราคาตอบแทน
- สําหรับผู"มีคุณวุฒิ ตามข"อ 1 คาตอบแทนเดือนละ ๙,4๐๐ บาท
- สําหรับผู"มีคุณวุฒิ ตามข"อ 2 คาตอบแทนเดือนละ 10,84๐ บาท
- สําหรับผู"มีคุณวุฒิ ตามข"อ 3 คาตอบแทนเดือนละ 11,5๐๐ บาท
เงินเพิม่ คาครองชีพชัว่ คราว
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,๐๐๐ บาท แตเมื่อรวมกับคาตอบแทนรายเดือน
แล"วไมเกิน 13,285 บาท
ความรู"ความสามารถที่ตอ" งการ
1. ความรู"ทจี่ าํ เปนประจําสายงาน
1.1 ความรู"ที่จําเปนในงาน (ความรู"เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู"เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
1.3 ความรู"เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู"เรื่องกฎหมาย (ความรู"เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู"ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู"เรื่องการจัดการความรู"

- หน"า 3 2. ทักษะทีจ่ าํ เปนสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหนง
2.1 ทักษะการใช"คอมพิวเตอร
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข"อมูล
3. สมรรถนะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหนง
3.1 สมรรถนะหลัก
3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต"องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข"าใจในองคกรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเปนเลิศ
3.1.5 การทํางานเปนทีม
3.2 สมรรถนะประจําสานงาน
3.2.1 การมุงความปลอดภัยและการระมัดระวัง
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ
3.2.3 การสั่งสมความรู"และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต"องของงาน

(ภาคผนวก ข)
รายละเอียดวิชาทีด่ าํ เนินการสอบ
แนบท"ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลเซเปด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจ"าง
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
หลักสูตรและวิธกี ารสอบแขงขันฯ แบงเปน ๓ ภาค คือ
ทดสอบความรู"ความสามารถ โดยวิธีสอบข"อเขียนที่เหมาะสมกับระดับความรู"ความสามารถ
ของตําแหนงที่กําหนดไว"ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้
ภาคความรูค" วามสามารถทัว่ ไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 7๐ คะแนน)
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับ
ประเด็ น ในข" อความ เรื่ องราว ตลอดจนวิ เคราะหเหตุ ผ ล สรุ ปเหตุผ ลทางการเมือง เศรษฐกิ จ สั งคม หา
แนวโน"มการเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปน จากข"อมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยอาศัยข"อมูล
ด"านตางๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 3๐ คะแนน)
ทดสอบความรู"ความสามารถทั่วไปในการใช"ภาษา การสรุปความและตีความจาก
ข"อความสั้นๆ หรือบทความ การเลือกใช"ภาษาในรูปแบบตางๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยค หรือข"อความ
สั้นๆ ที่เหมาะสมกับความรู"ความสามารถ
ภาคความรูค" วามสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑. ทดสอบความรู" ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านอยางเหมาะสมที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานในหน"าที่
๒. ทดสอบความรู"เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข"อบังคับ ที่ใช"ในการปฏิบัติหน"าที่ ดังนี้
๒.๑. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่
แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปGจจุบัน
๒.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด"วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก"ไข
เพิ่มเติมจนถึงปGจจุบัน
2.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ"าง พ.ศ. 2547 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปGจจุบัน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสัมภาษณ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหน"าที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึ กษา ประวั ติ การทํ า งาน พฤติ ก รรมที่ ป รากฏทางอื่ น ของผู" เ ข" า สั ม ภาษณ เชน ความรู" ที่ อาจใช" เ ปน
ประโยชนในการปฏิบัติหน"าที่และความรู"ในการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถประสบการณ
ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข"ากับผู"รวมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล"อม ความคิดริเริ่มสร"างสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิก
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