ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจาปีงบประมาณ ๒๕64
…………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕64
อาศัยอานาจตามความข้อ ๑๘ และ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๔๗ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ์สัย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ
๒๕64ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 ตาแหน่ง ดังนี้
กองคลัง
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กองช่าง
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
- ผู้ช่วยนายช่างสารวจ

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ์สัย จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๔๗
ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ ามเบื้องต้น สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง. ติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ

-2(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.2.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่ วไป
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก .จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบั ติงานด้านการเงินและบั ญชีตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งาน เป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายทีก่ าหนด
1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทางบประมาณ
ประจาปีของหน่วยงาน และจัดทาแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิก
จ่ายเงิน
1.3 ดาเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการ รับจ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน
1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการเงินและ บัญชี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการดาเนินการ
ต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสาคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความ ถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน
1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้ เกิด
ความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กาหนดไว้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับงานการเงินและบัญชี เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

-32. ด้านการบริการ
2.1 ให้ คาแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชานาญแก่ผู้ที่สนใจ
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ ขอ
ความช่ ว ยเหลื อและความร่ ว มมือ ในงานการเงิ นและบัญ ชีและแลกเปลี่ ยนความรู้ความเชี่ ยวชาญที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน
2.2.2 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้ าง เทคนิคเขียน แบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรม โครงสร้าง
และงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ
1.2 ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนามาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์
1.3 ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่ อใช้ในการเปิดสอบราคา และ
นาไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
1.4 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานเขียนแบบ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บระเบี ยบและวิธีก ารปฏิบั ติงานที่อ ยู่ใ นความรั บผิ ดชอบแก่
ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
2.2 ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการและให้ความ
ช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

-42.2.3 ผู้ช่วยนายช่างสารวจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสารวจ
ช่างก่อ สร้ าง ก่อสร้ าง ช่ างโยธา หรื อสาขาวิช าหรือทางอื่น ที่ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่า ใช้เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสารวจ
ช่างก่อ สร้ าง ก่อสร้ าง ช่ างโยธา หรื อสาขาวิช าหรือทางอื่น ที่ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่า ใช้เป็ น
คุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรื อทางเทคนิ ควิศวกรรมสารวจ เทคนิ ควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่าง
ก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างสารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจรังวัด คานวณ ตรวจสอบ จัดทาแผนที่แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และ
เป็นไปตามแบบที่กาหนด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย
ของงานที่กาหนดไว้
1.3 วัด ระดับ ของภูมิ ประเทศ วางโครงข่ ายหมุ ดหลั กฐาน แผนที่ เพื่อ สนั บสนุน การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.4 บั น ทึกข้อมู ลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสารวจ และรายงานผล เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน
1.5 กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ รายละเอียด
ต่าง ๆ ที่ได้จากการสารวจ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
1.6 ปรับปรุงข้อมูลด้านแผนที่ในงานสารวจให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งดูแล จัดแผน
ที่ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนาไปใช้งาน
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับงานสารวจ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษา แนะนาทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากรทุกสาย งาน
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.2 ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การดาเนินงาน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

-5๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔356 3168 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ http://www.Phosai-sao.go.th
๔. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรรสาหรับตาแหน่งที่สมัคร ในอัตราตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครเข้า
รับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
๕. วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องยื่น เอกสารและหลักฐานในการสมัครด้วย
ตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมหลักฐาน (ให้น า
เอกสารฉบับจริงมาด้วย) และรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานที่แสดงว่าจบการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน
๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัครฯ) จานวน ๓ รูป โดยเขียนชื่อ – ชื่อสกุล ผู้สมัคร ตาแหน่งที่สมัคร ไว้ด้านหลังรูป
ถ่ายทกรูป
(๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งออกให้ไม่
เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
จานวน ๑ ฉบับ
(๖) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน(สด.๙) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียน
หย่า พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
(7) องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สั ย ไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร ตามหนังสือที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ออกตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๒๑ หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างดาเนินการสอบคัดเลือก
ก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ดาเนินการสอบคัดเลือก
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโพธิ์ สั ย จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า รั บ การสรรหาและเลื อ กสรร
หลังจากได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว ในวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕64 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย
๗. การกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีเกี่ยวกับการสรรหารและเลือกสรร
๗.๑ กาหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕64
- ทาการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (ภาค ก)
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
- ทาการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (ภาค ข)
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- ทาการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) เวลา ๑๓.0๐ น. เป็นต้นไป
(เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
๗.๒ สถานที่สอบ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

-6๘. ขั้นตอนและวิธีการสอบ จะทาการเลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ) จานวน 50 ข้อ 100 คะแนน ดังนี้
ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
๘.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) จานวน 50 ข้อ 100 คะแนน ดังนี้
- ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
- ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
- ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี (เฉพาะผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี)
ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ (เฉพาะผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี)
๘.๓ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค ) สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน พิจารณา
จากความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน การเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบหรือจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้ วิธีการ
อื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา
อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๐. การประกาศผลการเลือกสรร
การประกาศผลการเลื อกสรร องค์การบริหารส่ วนตาบลโพธิ์สัย จะประกาศรายชื่อผู้ ที่ผ่านการ
เลือกสรร โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะ
พิจารณาให้ผู้มีคะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้เท่ากันให้ผู้ได้รับเ ลข
ประจ าตัว สอบก่อนเป็ น ผู้ อยู่ ในล าดับ ที่สูงกว่า ทั้งนี้ องค์การบริหารส่ ว นตาบลโพธิ์สั ย จะประกาศผลการ
เลือกสรรในวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕64 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย อาเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑. การขึ้นบัญชีของผู้ผ่านการเลือกสรรได้และการยกเลิกบัญชี
๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งดังกล่าว และผู้ผ่าน
การเลือกสรรจะถูกยกเลิกจากการขึ้นบัญชีเมื่อกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๑๑.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย ได้มีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้างในตาแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีขึ้น
ไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๑.๓ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้างให้ดารงตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๑๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดร้อยเอ็ด มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น
๑๑.๕ กรณีมีข้อสงสัย ให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเป็นที่สุด

-7๑๒. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ในตาแหน่งพนักงาน
จ้างตามลาดับที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของ
พนั กงานจ้ างและคุณ สมบั ติเ ฉพาะต าแหน่ ง ตามที่ก าหนด ทั้ง นี้ หากตรวจสอบพบภายหลั ง ว่า ผู้ ผ่ า นการ
เลือกสรรได้เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย อาจ
ถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกได้
๑๓. เงื่อนไขในการสั่งจ้าง
- ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานเป็นพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย จะได้รับอัตรา
ค่าตอบแทนดังนี้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
9,400.-บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
10,840.-บาท
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11,500.-บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราวได้ตามสิทธิ์
ระยะเวลาการทาสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ ๓ ปี ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโพธิ์สัย
๑๔. การรายงานตัวและการทาสัญญา
๑๔.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย จะดาเนินการสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ตามลาดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ภายหลังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดร้อยเอ็ด โดยองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย จะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวทาสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ขึ้นบัญชีไว้ขาดคุณสมบัติหรือทุจริตในการสรรหาหรือใช้เอกสารปลอมหรือ
เอกสารอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัยจะถอดถอนรายชื้อผู้นั้นออกจากบัญชีที่ขึ้นไว้ และจะไม่มี
สิทธิได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย
๑๔.๒ ในวันทาสัญญาจ้างให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร นาบุคคลมาค้าประกัน จานวน ๑ คน
และผู้ค้าประกันจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นข้าราชการไม่ต่ากว่าระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- เป็นข้าราชการตารวจไม่ต่ากว่ายศร้อยตารวจเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- เป็นข้าราชการทหาร ไม่ต่ากว่ายศร้อยเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๑๔.๓ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามาในวันทาสัญญา ได้แก่
- สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาวุฒิการศึกษาของผู้ที่
ได้รับการคัดเลือก อย่างละ ๓ ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
และหนั งสื อรั บรองของหน่วยงานต้นสั งกัดของผู้ ค้าประกันหรือหนังสือยิ นยอมของคู่
สมรส อย่างละ ๒ ฉบับ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕64
ร้อยตรี
(สุพจน์ บุญประชุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย

