ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
**********************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566) จำนวน 3 อั ต รา เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ และอำนาจหน้ า ที่
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
อาศัยอำนาจตามความใน หมวด 4 ข้อ 18,19 และข้อ 20 แห่ง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อ ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ พนัก งานจ้าง พ.ศ.2547 และที่แก้ไ ข
เพิ่ มเติม (ฉบับที่ 3) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล หมวด 15 การบริห ารงานบุคคลของ
ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาจึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
สำนักปลัด
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยชีวิตคน
จำนวน 1 อัตรา
กองคลัง
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
จำนวน 1 อัตรา
กองช่าง
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
1.2 รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต ฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ภายในพรรคการเมือง
/6.ไม่เป็น...

-26.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7.ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็น
โทษที่กระทำผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
8.ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ ที่ ผ่านการสรรหาและเลื อกสรรในวัน ที่ ท ำสัญ ญาจ้า ง จะต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ด ำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้ส มัค รต้ อ งมี คุณ สมบั ติ เฉพาะสำหรับ ตำแหน่ ง ตามที่ ระบุ ไ ว้ในรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ การ
รับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก)
๓) การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสามารถติดต่อ
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำบลแม่ทา
อำเภอแม่ อ อน จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ในระหว่ า งวั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2563 ถึ ง 8 ธั น วาคม 2563
ในวันและเวลาราชการ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-724-3140 หรือ
ทางเว็ปไซด์ www.maethafasai.info
3.2 เอกสาร และหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดย
กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. รู ป ถ่ ายหน้ าตรงไม่ ส วมหมวกและไม่ ใส่ แว่ น ตาดำ ขนาด ๑ นิ้ ว ถ่ ายครั้ ง
เดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน และผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย
จำนวน ๓ รูป
๒. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรอง
จำนวน 1 ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ฉบับ
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ฉบับ
๖. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ หรือใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (สด.๙) (ถ้ามี) ฯลฯ
จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบสำคัญ ทางการทหาร (ส.ด.9) หรือหลักฐานแสดงว่าได้ ผ่านการตรวจ
เลือกทหารกองหนุน (กรณีผู้สมัครเป็นชาย)
จำนวน 1 ฉบับ
8. ในกรณีสมัครสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยชีวิตคน ต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือ
หน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานนั้น
จำนวน 1 ฉบับ
/9.ในกรณีสมัคร…

-39. ในกรณีสมัครสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ต้องมีประกาศนียบัตรซึ่ง
รั บ รองการศึ ก ษาวิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ม าไม่ น้ อ ยกว่ า 6 หน่ ว ยกิ ต หรื อ ผ่ า นการอบรมทางด้ า นการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

ตำแหน่งละ 100 บาท

๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
3.4.1 การสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็น
ผู้ลงลายมื อชื่อสมัค รและรับรองว่าข้อ ความที่แจ้ง ไว้ในใบสมัครถูกต้ อง และเป็น ความจริงทุ กประกาศหาก
ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อ
เจ้าพนักงาน
3.4.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศ
รับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไม่ต้องตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็น
ผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็น โมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
5) วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ทำการสอบ ในวั น ที่ 14 ธั น วาคม 2563 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
6) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา จะทำการคัดเลือกโดยวิธี ประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงาน
ภาค ก ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบภาคความรู้ ความสามารถและความเข้ าใจเกี่ ยวกับ การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาการ
ควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายและแผนงานต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดและ
อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ
ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้น โดยเฉพาะโดยวิธีสอบ
หรือให้ทดสอบปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
/ภาค ค ...

-4ภาค ค ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ โดยยึดหลักสมรรถนะ
โดยการทดสอบความเหมาะสมแต่ละตำแหน่งหรือวิธีการสัมภาษณ์
7) เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น สมรรถนะ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด โดยเรียงตามอันดับที่ผ่านการคัดเลือกได้
8) การประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 15 ธันวาคม
2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
8.2 การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร จะเรี ย งตามลำดั บ ที่ ผู้ ไ ด้ ค ะแนนรวมสู ง สุ ด ลงมา
ตามลำดับ ในกรณีผู้ผ่านการเลือกสรรได้มีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้ลำดับเลขประจำตัวสอบลำดับ ต้นเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่า
8.3 บัญชีสอบคัดเลือกจะได้ขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี
แต่ ถ้ า มี ก ารเลื อ กสรรอย่ า งเดี ย วกั น นี้ อี ก และได้ ขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ า น การเลื อ กสรรได้ ใ หม่ แ ล้ ว บั ญ ชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
9) อัตราค่าตอบแทน
ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้
10) เงื่อนไขการจ้าง
10.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้างในแต่ละตำแหน่งจะได้รับการว่าจ้างให้เป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ
10.2 องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลแม่ ท า กำหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานจ้างปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณเพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการ
เลื่อนขั้นค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้าง และอื่นๆ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการแต่งตั้ง และทำสัญ ญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ ท า การจ้ างพนั ก งานจ้า งตามภารกิ จ จะทำสั ญ ญาจ้ างไม่ เกิ น คราวละ 3 ปี ห รื อ ไม่ เกิ น ตามกรอบแผน
อัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญ ญาจ้าง ตามประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทากำหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

ภาคผนวก ก.
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเภทและตำแหน่ง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่งๆ 3 อัตรา คือ
1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยชีวิตคน (ทักษะ) สำนักปลัด
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานขั้นต้นที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตคน ช่วยเหลือผู้ป่วย การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีค วามรู้ ความสามารถ และทัก ษะในการช่ วยเหลื อผู้ ป่ วย การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้น และ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
2.มีประสบการณ์ในงานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตคนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนัง สือ
รับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือเอกสารยืนยันรับรอง
ประสบการณ์
ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปีหรือไม่เกินตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
อัตราค่าตอบแทน 9,4๐๐.- บาท
1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง กองคลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติง านด้ านการคลัง ตามแนวทาง แบบอย่ าง ขั้น ตอน และวิธีก ารที่ ชัด เจน ภายใต้ก ารกำกั บ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 งานด้านการตอบรับเกี่ยวกับรับ-เบิกจ่ายเงินต่างๆ ตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐานและใบสำคัญทางการคลังต่างๆ
1.2 ช่วยตรวจรับ แยกประเภท และจัดเก็บฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาต่างๆ โดยรวบรวม
และจัดทำข้อมูลต่างๆ
1.3 จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายต่างๆ เงิน สะสม งบประมาณคงเหลือ งบ
ทดลอง การโอนงบประมาณ จัดทำสถิติ ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้อง
1.4 ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและเอกสารหลักฐานต่างๆ ใน
การขอรับบำนาญ และเงินประเภทอื่น
1.5 ช่วยตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน และ
ใบสำคัญทางการคลังต่างๆ เช่น ฎีกา เอกสารประกอบฎีกา ใบนำส่ง ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เอกสาร
ขอกันเงิน และเอกสารการคลังอื่นๆ

1.6 ช่วยตรวจสอบ...
-21.6 ช่วยตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งจ่าย บำนาญ ค่าจ้างและเงินเดือน
1.7 ปฏิบัติงานด้านธุรการ รับ-ส่งหนังสือในการขอรับงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ
1.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
2.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกั น ในสาขาวิชาหรือทางบัญ ชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุ ณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญ ชี พาณิ ชยการ เลขานุ การ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเงิน การ
จัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาวิ ชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญ ชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเงิน การจัดการ การ
บริหารธุรกิจ คอมพิ วเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาวิ ชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปีหรือไม่เกินตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
อัตราค่าตอบแทน 9,4๐๐.- บาท
1.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธี การ
ที่ชัดเจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบั ติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริห ารทั่ วไป ได้ แก่ การรับ – ส่ง หนั ง สือ การ
ลงทะเบียนรับหนังสือ การ่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การพิมพ์เอกสารจดหมายและหนังสือ

ราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย
ตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
-31.2 จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิ ธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อ มูล จั ดเก็ บ ข้อ มูล สถิ ติ เช่น สมุด ลงเวลาปฏิ บั ติราชการ รายชื่ อพนั ก งาน
ข้อมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบั ติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสำหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือและจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูลเอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจ้ง
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดำเนินงานเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น จัดทำบันทึกการใช้งานรถมอเตอร์
ไซด์และรถยนต์ส่วนกลาง เป็นต้น
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 การเตรียมการประชุม บัน ทึ กการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม เพื่ อให้ก าร
ประชุมเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียมและดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการและโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา
1.10 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนของหน่วยงานในเรื่องการ
ประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์
1.11 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์และงานประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.ด้านการบริการ
2.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้มาติดต่อและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกั นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้ อยกว่า 6 หน่วยกิจ หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

/2.ได้รับประกาศ...
-42. ได้ รับประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พเทคนิ คหรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั นทุ ก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ หรื อผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานนของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปีหรื อไม่เกินตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
อัตราค่าตอบแทน 9,4๐๐.- บาท

การประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
1. ความรู้
1.1 ความรู้ทั่วไป
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกั บงานในหน้าที่ของ
ตำแหน่งที่จะจ้าง)
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
2.1 มีทักษะ
2.2 มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น
ตำแหน่งที่จะจ้าง
(ความสามารถหรื อ ทั ก ษะเฉพาะสำหรั บ งานที่ จ ะ
จ้าง)
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
3.3 มนุษยสัมพันธ์
3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

โดยวิธีสอบข้อเขียน

100

โดยวิธีสอบข้อเขียนหรือ
ทดลองปฏิบัติ

100

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์หรือ
ทดลองปฏิบัติ

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
องค์การบริห ารส่วนตำบลแม่ ทา จะทำการประเมิน สมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อ เขียน หรือ
ทดลองปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยทำการประเมินสมรรถนะในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ทา รายละเอียดดังนี้
เวลา 09.00 – 12.00 น. ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
เวลา 13.00 – 16.00 น. ประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล

