ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
...........................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ประกอบกั บ ข้ อ 18 และข้ อ 19 ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ ว นต าบลจัง หวั ดชั ย ภูมิ เรื่ อ ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององค์การบริห ารส่ว นตาบลชีบน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ
(๑) ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
จานวน ๑ อัตรา
(2) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน ๑ อัตรา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
(1) ตาแหน่งคนงานประจารถจัดเก็บขยะ
จานวน ๑ อัตรา
(2) ตาแหน่งคนงานทั่วไป
จานวน ๑ อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
๒.๓ เป็ น ผู้ เลื่ อมในในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล กาหนด ดังนี้
๒.๕.๑ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๒.๕.๒ วัณโรคในระยะอันตราย
๒.๕.๓ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๒.๕.๔ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๒.๕.๕ โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
/ไม่เป็น....
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๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑๓ ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตามมาตรฐานทั่ ว ไป หรื อ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารเกี่ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ คคลของพนั ก งานส่ ว นต าบล ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง/ลักษณะงานและอัตราค่าตอบแทน
ผู้สมัครสอบตาแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนั้น ตามบัญชีลักษณะงาน
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับตาแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง แนบท้ายประกาศนี้
๓. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่สมัคร
๔.๑ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัคร ที่งานการเจ้าหน้าที่สานักปลัด องค์การบริหาร
ส่ว นตาบลชีบ น อาเภอบ้ านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 14 - 24 สิ งหาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐–
๑๖.3๐ น. ในวันเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ชีบน โทรศัพท์ 0-4405-6560
๔.๒ สถานที่ รั บ สมัคร ณ ส านั กปลั ด องค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลชีบน อาเภอบ้านเขว้ า
จังหวัดชัยภูมิ
๔. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและสาเนารับรองความถูกต้อง อย่างน้อย ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้
๕.๑ สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และทะเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖
เดือน (นับถึงวันสมัคร) จานวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ–สกุล ตาแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป
๕.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๕.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๕.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่
ตรวจร่างกาย
๕.๖ เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เพศชาย ต้องมีใบรับรองพ้น
ภาระทางทหาร ฯลฯ (ถ้ามี)
/5. ค่าธรรมเนียม..
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ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๑๐๐ บาท
๖. หลักเกณฑ์การเลือกสรร
จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างโดยยึดหลักสมรรถนะ ความ
เท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานเป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้
6.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนน ๑๐๐ คะแนน โ ด ย วิ ธี ส อ บ
ข้อเขียน (ปรนัย) ที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของแต่ละตาแหน่งที่กาหนดไว้
6.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
6.๓ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดย
วิธีการสัมภาษณ์
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ให้ถือเกณฑ์ว่าผู้เข้ารับการ
สรรหาและ เลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนน
รวมทุกภาคตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านการเลือกสรรได้
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลชีบ น จะประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ทธิ เข้ารับการเลื อกสรรเพื่อเป็ น
พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน วันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยปิดประกาศไว้ ณ สานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน หรือ www.cheebon.go.th ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน ขอสงวนสิทธิที่
จะเพิกถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหรือไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เข้าห้องสอบได้ เมื่อตรวจพบในภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
๙. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 2 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้
1. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
เวลา 09.00 – 10.30 น.
2. สอบภาคความความสามารถเฉพาะตาแหน่ง(ภาค ข.) เวลา 10.30 – 12.00 น.
3. สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
เวลา 13.00 – 16.30 น.
๑๐. การประเมินผลการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้

10.๑ การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน จะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์ มากกว่าอยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้เท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
/10.2 การขึ้น....

-410.๒ การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรร จะมีอ ายุไ ม่ เกิ น ๑ ปี นั บตั้ ง แต่ วั น
ประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ยกเว้นมีการประกาศ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตาแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่ถือว่าบัญชีนี้เป็นอันยกเลิก
๑๑. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใน
ตาแหน่งพนักงานจ้ าง ตามลาดับที่ ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับตาแหน่ง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2547 ทั้งนี้ หาก
ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรได้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบล
ชีบน อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายสุวิทย์ หาญใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน

ภาคผนวก ก
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ )
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้ การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการ เบื้องต้นที่ไม่
ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริม สุขภาพ การเฝูาระวัง
โรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกาหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุม ปูองกันโรคและภัยสุขภาพ
และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ รวมทั้ง
การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัย
สิ่งแวดล้ อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุ ขเพื่อช่ว ยในการเสริม สร้างระบบการ
สาธารณสุขที่ดี
1.2 ช่ ว ยสรุ ป รายงานเกี่ ย วกั บการด าเนิ น หรือ รายงานการรวบรวมข้ อ มู ล ทางวิ ช าการด้ า น
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
1.3 ช่วยติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ แ ละวิจัยงานด้านสาธารณสุ ข เพื่อน นามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และ ระบบ
บริการสุขภาพโดยบูรณาการ แบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้าน สาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพ และจัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ประชาชน มีความรู้ สามารถ ปูองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมปูองกันโรคและ ภัยสุขภาพ การ
เฝูาระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่พร้อมใช้
งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
1.6 ช่วยจัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของ ผู้ปุวย กลุ่ม
เสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ สุขภาพ สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง ระบบงาน
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ปุวย ผู้สัมผัส เพื่อ
การเฝูาระวัง ควบคุมปูองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

/1.8 ร่วม....
-21.8 ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริก าร สาธารณะ
สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ
1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาดเช่นการรักษาความสะอาดของชุมชน การ เก็บขยะของ
ชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการปูองกั นควบคุมโรคและภัย สุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุราคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่
1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ การแพทย์
และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภพ
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริม สุขภาพและ
สุขาภิบาลเพื่อกาหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ
1.12 ช่วยดาเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข ด้าน ส่งเสริม
สุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกาหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ ดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เกิดความพร้อม และความ
ราบรื่นในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
1.14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม.,สปสช.
เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝูาระวัง และควบคุม
การระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประกอบการวาง แผนการสุขาภิบาล
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็นของท้องที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานทีร่ ับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของ หน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการทางานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการทางาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อ ขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ ทางานของ
หน่วยงาน
4. ด้านการบริการ
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนาไปใช้งานอยู่
เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าวเป็นไป
อย่างราบรื่น
/ 4.2 สนับสนุน....

-34.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายใน หน่วยงานเพื่อเป็น
ความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3.ให้บริการทางวิชาการ เช่นการจัดทาเอกสารตาราคู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากร ที่มีความ
ชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้าน เพื่อให้ สามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครูนักเรียนเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดังต่อไปนี้
1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัยวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์
อนามัย และสิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏ
วิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์ การกีฬาวิทยาศาสตร์ การกีฬาแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์
จิตวิทยาหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
ได้
2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และ
อนามัย วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วิ ท ยาศาสตร์ อ นามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม เวชศาสตร์ ก ารกี ฬ า
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์เวชศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาแพทย์ศาสตร์ทันต
แพทยศาสตร์ เภสั ช ศาสตร์จิ ตวิทยาหรื อในสาขาวิช าหรือทางอื่นที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)

ระดับ 1
/1.2 ความรู้....

-41.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้ทั่วไปเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ฯลฯ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 1
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 1
3.2.4 จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 1
การให้ได้รับค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง
1. อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
2. ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี

ภาคผนวก ข
หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
1. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านความเข้าใจภาษา
2. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
3. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ
สังคม
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติม
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบนั
3. ความรู้เกีย่ วกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
5. ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติของตาแหน่งที่
สมัครสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค )
1. บุคลิกภาพ
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. ทัศนคติ และแรงจูงใจ
4. คุณธรรม จริยธรรม
5. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
6. ปฏิภาณไหวพริบ
7. ท่วงทีวาจา การพูดโต้ตอบ
8. ทัศนคติต่อองค์กรและหน่วยงาน
9. ประวัติการทางาน
รวม

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
100
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)ที่
เหมาะสมกับระดับความรู้
ความสามารถของแต่ละ
ตาแหน่งที่กาหนดไว้
100

โดยวิธีการสอบข้อเขียน ปรนัย
เพื่อทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่งที่
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

100

โดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง

300

ภาคผนวก ก
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประเภท
ตาแหน่ง
สังกัด

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
1.ด้านปฏิบัติการ
1.1 ช่วยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือการลงทะเบียน รับ
หนังสือ การร่ างโต้ตอบหนั งสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเปูาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวกต่อการค้นหา
และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน ข้อมูลจานวน
บุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา
การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ดาเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
/1.10 ปฏิบัติงาน.....

-21.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และ
การดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาร
บรรณ งานธุ ร การ งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานการบริห ารงานบุค คล งานพัส ดุ ครุ ภัณ ฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ เอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่ น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
/1.4 ความรู้..

-31.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
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
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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1
1
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1
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ระดับ
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ระดับ
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ระดับ
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1
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การให้ได้รับค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง
๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของ
ส่ ว นราชการต่า ง ๆ ที่มี ห ลั กสู ต รกาหนดระยะเวลาที่ศึ กษาไว้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่ อจากวุฒิ ประกาศนียบัต ร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง ) และ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ต่อ
จากวุฒิป ระกาศนียบั ตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธ ยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่
น้ อ ยกว่ า 1 ปี ต่ อ จากวุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี ต่ อ จากวุ ฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และพนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ อัตรา
ค่าตอบแทน 9,400 บาท
4. ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี

ภาคผนวก ข
หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
1. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านความเข้าใจภาษา
2. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
3. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ
สังคม
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบนั
2. ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
4. ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติของตาแหน่งที่
สมัครสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค )
1. บุคลิกภาพ
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. ทัศนคติ และแรงจูงใจ
4. คุณธรรม จริยธรรม
5. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
6. ปฏิภาณไหวพริบ
7. ท่วงทีวาจา การพูดโต้ตอบ
8. ทัศนคติต่อองค์กรและหน่วยงาน
9. ประวัติการทางาน
รวม

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
100
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
เพื่อทดสอบระดับความรู้
ความสามารถของแต่ละ
ตาแหน่งที่กาหนดไว้
100

โดยวิธีการสอบข้อเขียน ปรนัย
เพื่อทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่งที่
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

100

โดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง

300

ภาคผนวก ก
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประเภท
ตาแหน่ง
สังกัด

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานประจารถจัดเก็บขยะ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1.ปฏิบัติงานประจารถจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การนาขยะมูล
ฝอยไปทาลายยังที่ทาลาย
2.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ไม่จากัดวุฒิ
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานในหน้าที่
การให้ได้รับค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง
1. ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 9,000 บาท
2. ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี

ภาคผนวก ข
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
1. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านความเข้าใจภาษา
2. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
3. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ
สังคม
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
1. ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติของตาแหน่งที่
สมัครสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค )
1. บุคลิกภาพ
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. ทัศนคติ และแรงจูงใจ
4. คุณธรรม จริยธรรม
5. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
6. ปฏิภาณไหวพริบ
7. ท่วงทีวาจา การพูดโต้ตอบ
8. ทัศนคติต่อองค์กรและหน่วยงาน
9. ประวัติการทางาน
รวม

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
100
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)ที่
เหมาะสมกับระดับความรู้
ความสามารถของแต่ละ
ตาแหน่งที่กาหนดไว้
100

100

300

โดยวิธีการสอบข้อเขียน ปรนัย
เพื่อทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่งที่
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
โดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง

ภาคผนวก ก
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประเภท
ตาแหน่ง
สังกัด

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1.ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไป
2.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ไม่จากัดวุฒิ
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานในหน้าที่
การให้ได้รับค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง
1. ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 9,000 บาท
2. ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี

ภาคผนวก ข
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
1. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านความเข้าใจภาษา
2. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
3. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ
สังคม
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
1. ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานทีป่ ฏิบัติของตาแหน่งที่
สมัครสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค )
1. บุคลิกภาพ
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. ทัศนคติ และแรงจูงใจ
4. คุณธรรม จริยธรรม
5. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
6. ปฏิภาณไหวพริบ
7. ท่วงทีวาจา การพูดโต้ตอบ
8. ทัศนคติต่อองค์กรและหน่วยงาน
9. ประวัติการทางาน
รวม

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
100
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)ที่
เหมาะสมกับระดับความรู้
ความสามารถของแต่ละ
ตาแหน่งที่กาหนดไว้
100

100

300

โดยวิธีการสอบข้อเขียน ปรนัย
เพื่อทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่งที่
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
โดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง

