ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
---------------------------ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดาเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 ตาแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลละหานนา
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ย วกับ พนั กงานจ้าง ลงวัน ที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และมติของคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล
จังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนาประกาศใช้ แผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563) และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม
2560 และมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบให้พนักงานจ้างตาม
ภารกิจพ้นจากตาแหน่ง ส่งผลให้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563) มีตาแหน่งว่าง จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.ประเภทและตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 ตาแหน่ง ดังนี้
๑.๑.๑. ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
จานวน ๑ อัตรา
๑.๒.1. ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน ๑ อัตรา
๒.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล
ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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-2๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายภาค ผนวก ก. ท้ายประกาศ
3. ข้อห้ามสาหรับพระภิกษุและสามเณร
ผู้สมัครสอบที่อยู่ระหว่างบวชเป็นพระภิกษุและสามเณรไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ และเข้าสอบตามหนังสือ
สานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2524 เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ
๔.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดดังนี้
๔.๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 24 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043499477 ต่อ 18 หรือ www.lahanna.go.th.
๕.เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
พร้อมทั้งนาเอกสารหลักฐานการสมัครโดยรับรองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ
มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้
๑) ใบสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ตาแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๕) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 ซึ่งออกให้ไม่
เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกายจนถึงวันรับสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๖) ส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น (Transcript) และส าเนาหลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษา
ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้น ๆ เป็ นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวัน
ปิด รับสมัครสอบแข่งขัน เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับ
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-3๗) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรองผ่านการตรวจเลือกทหาร ทะเบียนสมรส หรือ
ใบเปลี่ ย นชื่ อ – สกุ ล (เฉพาะผู้ ส มั ค รสอบเพศ หญิ ง ) ใบเปลี่ ย นชื่ อ - นามสกุ ล (ในกรณี ที่ ชื่ อ -นามสกุ ล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่าสาเนาถูกต้อง และลงชื่อ
กากับไว้ด้วย
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
- ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท และจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัคร
๗.เงื่อนไขการรับสมัคร
ส าหรั บ การสรรหาและเลื อ กสรรครั้งนี้ ให้ ผู้ ส มั ค รสอบตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ าเป็ น ผู้ มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ งตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอีย ดต่ างๆ ในใบสมัค รพร้ อมทั้ งยื่ น หลั ก ฐานในการสมั ค รให้ ถู กต้ องครบถ้ ว น ในกรณี ที่ ไม่มี ค วาม
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบ
รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุ ณสมบัติใน
การสมัครสอบ และไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา
๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและประกาศผลสอบ
๘.๑ ประกาศรายชื่อผู้ มี สิ ทธิ์ ส อบ ในวั น จัน ทร์ ที่ 25 มิถุ น ายน ๒๕61 ณ ส านั กงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา (บอร์ดประชาสัมพันธ์ )
๘.๒ การสอบแข่งขันโดยการสอบข้อเขียน วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน ๒๕61 ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา
๘.๓ ประกาศผลสอบคั ด เลื อ กได้ (ข้ อ เขี ย น) วั น พฤหั ส บดี ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2561
ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา (บอร์ดประชาสัมพันธ์)
๘.๔ สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา
๗.๕ ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา (บอร์ดประชาสัมพันธ์)
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-4๙. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
หลั ก สู ต รและวิ ธีก ารสอบคั ด เลื อ กในตามหลั ก เกณฑ์ ก ารเลื อกสรรบุ ค คลเพื่ อปฏิ บั ติ งานยึด หลั ก
“สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด ประเมินโดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์และหรือทดสอบทักษะเฉพาะของบุคคล ในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต้องปฏิบัติงานตามที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลละหานนา กาหนด ดังนี้
๙.1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตาแหน่ งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ ) ประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยคานึงถึงระดับความรู้
ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑.๑ พระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๒ การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการวัดผล
๑.๓ ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา
๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หรือเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๕ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถนาการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ
หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ
หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
1. สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสั ย อารมณ์ ทัศนคติ
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
-5-/๑๐. เกณฑ์การตัดสิน…

-5๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง แต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบด้านความเหมาะสมกับตาแหน่งต่อไป
เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ทาคะแนนสอบได้ในแต่ละภาคไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
๑๑. การประกาศผลการเลือกสรร
๑๑.๑ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลาดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนน
รวมสู งสุดลงมาตามล าดับ ในกรณี ที่มีผู้ผ่ านการคัดเลื อกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ผู้ที่ได้คะแนนสั มภาษณ์
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังเท่ากัน ให้ผู้มีเลขประจาตัวสอบลาดับก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑๒ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา จะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดเสนอขอความเห็นชอบ
จาก ก.อบต. จังหวัดขอนแก่น เพื่อทาการขึ้นบัญชี ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร และหากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว ให้
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ละหานนา กาหนดไว้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(๓) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๓.ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
(๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ
กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
(๒) นาบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชน ไปในการสอบของแต่ละด้านทุกครั้งเพื่อใช้
แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวครบถ้วน จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
(๓) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง และคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบโดย
เคร่งครัด
(๔) ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่ง
งดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได้
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องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลละหานนา จะด าเนิ น การจ้ า งและแต่ งตั้ งผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรเป็ น
พนั กงานจ้ างตามล าดับ ที่ ได้ขึ้น บั ญ ชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้ วว่าเป็ นผู้ มี คุณ สมบัติ ทั่ว ไปของพนักงานจ้าง
และมีคุณ สมบั ติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่งตามที่ ก.อบต.กาหนด ทั้งนี้ องค์การบริห ารส่ว นตาบลละหานนา
จะดาเนินการสั่งจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา
ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – ๒๕63)
- ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- วุฒิ ปวช. ให้ได้รับค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 9,400 บาท.- และได้รับค่าครองชีพตามกฎหมาย
กาหนด
- วุฒิ ปวท. ให้ได้รับค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 10,840 บาท.- และได้รับค่าครองชีพตามกฎหมาย
กาหนด
- วุฒิ ปวส. ให้ได้รับค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 11,500 บาท.- และได้รับค่าครองชีพตามกฎหมาย
กาหนด
- คุณวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 15,000 บาท.- และได้รับค่าครองชีพตาม
กฎหมายกาหนด
๑5 .การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา กาหนด โดยผู้ที่
ผ่านการเลือกสรรและได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานจะต้องทาหนังสือค้าประกันให้ไว้กับองค์การบริหารส่วน
ตาบลละหานนาดังนี้
การค้ าประกั น ด้ ว ยบุ ค คล จ านวน 1 คน ต้ อ งเป็ น ข้ า ราชการตั้ ง แต่ ร ะดั บ ช านาญงานขึ้ น ไป
เป็นข้าราชการทหารหรือตารวจ ต้องมียศตั้งแต่ร้อยเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อย
กว่า 20,000 บาท หรือพนักงานในภาคเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
16. การบรรจุแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา จะบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามตาแหน่งที่ สรรหาและ
เลือกสรร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถทาสัญญาจ้างกับ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ โดยต้องทดลองปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นเวลา 6 เดือน หากไม่ผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงานจะต้องออกจากการเป็นพนักงานจ้าง และสงวนสิทธิ์ในกรณีหากความรู้ ความสามารถ และความ
ประพฤติไม่เหมาะสม จะเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้าง หรือไม่ต้องรอให้ครอบ
กาหนดสัญญาจ้างก็ได้

-7-/ ในการสรรหา….

-7ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในครั้งนี้ ให้ผู้ สมัครติดตาม วัน เวลา
สถานที่ และกาหนดการต่างๆ ตามประกาศที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ด้วยตนเอง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61

( นายทองปักษ์ มาพงษ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา

เอกสารแนบท้ายภาคผนวก ก.
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง /หน้าที่ความรับผิดชอบ/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
********************
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
๑. ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เลขที่ตาแหน่ง 01-ภ-002
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานขั้นต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต การจาหน่าย การนาเข้า การส่งออกพืช พันธุ์
พืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒนาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช และการค้าพืชตามอนุสัญญาเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย
1.2 ศึ ก ษา รวบรวม ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นพื ช เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขตกรรม การ
อารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเกี่ยวกับ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงาน
ด้านการผลิตสารบารุงพืช และอื่นๆ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนาผลผลิตให้
ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร
1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้าและการชลประทาน ปุ๋ย ปัจจัย
การผลิต วัตถุมีพิษการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าการเกษตรและสินค้าเกษตร
แปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แข่ง เป็นต้น เพื่อ
วางแผนและแนะน าการผลิ ต และการส่ งเสริม ให้ เกษตรกร ผู้ ประกอบการ สามารถผลิ ตให้ ได้มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร
1.5 ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้า การ
ปรับปรุงบารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน
1.6 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านหม่อนไหม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล
อนุรักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและไม้ย้อมสี ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และตรวจสอบหลักฐานการผลิตผ้า
ไหมเพื่อการออกใบรับรองตามมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หม่อมและไหม
1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและ
ปัจจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิตเพื่อให้เกษตรกร
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์

-21.8 ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิต โรคแมลงศัตรูพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณ ฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาดของโรคแมลง
ศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกาจัดที่เหมาะสม
1.9 ควบคุมตรวจสอบพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี เพื่อควบคุมและดาเนินการให้ เป็นไป
ตามกฎหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวม จัดทาข้อมูล การจัดทารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ สามารถนาความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ และมี
ผลผลิตทางการเกษตรที่ดี
4.3 ให้ คาปรึ กษา แนะนา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่ อให้ ส ามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 จั ดเก็บ ข้อมูล เบื้ องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทา ฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.5 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร แก่เกษตรกร นักศึกษาและประชาชน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื 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
เกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช
พื ช ไร่ พื ช สวน โรคพื ช วิ ท ยา พั ฒ นาการเกษตร เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เทคโนโลยี เมล็ ด พั น ธุ์ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมการเกษตร หรื อ ในสาขาทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท.หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือหรือทางเกษตรศาสตร์
การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรค
พืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร
หรือในสาขาทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

-33. ได้ รั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในทางหรื อ หรื อ ทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช
พื ช ไร่ พื ช สวน โรคพื ช วิ ท ยา พั ฒ นาการเกษตร เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เทคโนโลยเมล็ ด พั น ธุ์ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมการเกษตร หรื อ ในสาขาทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท.หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในสายงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานทีรับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานทีรับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
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3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องในสายงาน
3.2.5 จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะการสื่อสาร การนาเสนอ การถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและการสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย

ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตาแหน่ง 01-ภ-001
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกากับ
ตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคาสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
4. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติ ง านธุ ร การ งานสารบรรณ งานบริ ห ารทั่ ว ไป ได้ แ ก่ การรั บ – ส่ ง หนั ง สื อ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินและ
การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน
ต่างๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล
จานวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิ บัติเพื่อแจ้ง
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บ รักษา การเบิ กจ่ายพัสดุครุภัณ ฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และ
สถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียมและดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิ บั ติงานศูน ย์ ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่ อเปิดเผยตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรบทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการ
ประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์

-21.12 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ทีมาติดต่อ และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต.รับ รอง ซึ่งศึกษาวิช าคอมพิ วเตอร์ม าไม่น้อยกว่า 6 หน่ว ยกิต หรือผ่ านการฝึ กอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.รับ รอง ซึ่งศึกษาวิช าคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณวุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันทุ ก
สาขาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
2. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานทีรับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานทีรับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้

ระดับ 1
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

1
2
1
1

-32. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

1
1
1
1

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

1
1
1
1
1

3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องในสายงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย

