ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประสงค์จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 อัตรา
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลั กเกณฑ์เกี่ยวกับ พนั กงานจ้าง หมวด ๔ ข้อ ๑๘, ๑๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ปั จ จุ บั น ประกอบกับ มติค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตาบลจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
12/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เห็นชอบให้กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด กองคลัง
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานความรับผิดชอบของตาแหน่ง ค่าตอบแทนของตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และสิทธิประโยชน์ ปรากฏตามรายละเอียด ตามผนวก ก. ท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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-2(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
สาหรับ พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่ส ามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สานัก งานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลปากนคร อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตั้ งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลา
ราชการ หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ หมายเลข 0 -7580-3876 หรื อ ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://www.paknakhon.go.th
3.2 หลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว หรือ ¾ ซ.ม.
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
(2) สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา และสาเนาผลการศึกษา (Transcript) ที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.อบต.กาหนด จานวน 1 ชุด
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามมติคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ
(6) เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จานวน 100 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียม
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริต จึงให้จ่ายค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตนั้นได้
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-33.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากนครจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
5.2 กาหนดสอบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
5.3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลปากนคร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 หรือทางเว็บไซต์ www.paknakhon.go.th
5. หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคล
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินปรากฏตามรายละเอียด
ตามผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
7. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะเรียงตามลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
มาตามลาดับ ในกรณีได้คะแนนรวมสูงสุ ดเท่ากันผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ลาดับสูงกว่า
ถ้าได้คะแนนจากการสอบข้อเขีย นเท่ากันผู้ ที่ได้คะแนนจากการสั มภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ อยู่ในล าดับที่สู งกว่า
ถ้าได้คะแนนจากการสัมภาษณ์เท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ในลาดับที่สูงกว่า
7.2 บัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรองค์การบริหารส่วนตาบลจะประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผล
7.3 ในกรณีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างภายในกาหนด
โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงเลยไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่
ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
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-48. การบรรจุ และแต่งตั้ง
8.1 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับ การทาสัญญาจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรในแต่ละตาแหน่ง สาหรับผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ 1.1 จะได้รับการแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ก.อบต.) แล้วเท่านั้น
8.2 ระยะเวลาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามข้อ 1.1 มีระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี
ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและจาเป็น
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
ทรงศักดิ์ มุสิกอง
(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร

(ภาคผนวก ก)
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
ลักษณะงานความรับผิดชอบของตาแหน่ง และค่าตอบแทนของตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตามประกาศ มีรายละเอียดดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง
1.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติ
1.1 ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นาส่งการ
ซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
1.2 ทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน
1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐานในการดาเนินงาน
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทารายงานและนาเสนอ ผู้บังคับบัญชา
ในหน่วยงาน
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
1.7 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน ประจาไตรมาส หรือประจาปีงบประมาณให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังดาเนินการแล้วเสร็จ
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการ
หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
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-21.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางบัญชี เลขานุการ
เทคนิ ค การตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุ ร กิ จ การเงิ น เทคนิ ค วิ ศ วกรรมโยธา เทคนิ ค เขี ย นแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟูา หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับตาแหน่งนี้
2. ได้รับ ประกาศนีย บั ตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช าหรือทางบัญชี
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟูา
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรม
เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟูา หรือสาขาวิชา
หรือทางอื่น ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.3 ค่าตอบแทน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
1.4 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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-32. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือ การลงทะเบียน
รับหนังสือ การร่ างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์เอกสาร
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไปด้วยความ
สะดวกเรียบร้อยตรงตามเปูาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา
และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล
จานวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้ง
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆต่อไป
1.6 ดาเนินเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา
การเบิ ก จ่ า ยพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ การจั ด ทาทะเบี ย นพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ การดู แ ลรั กษายานพาหนะและสถานที่ เพื่ อ ให้
ดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการประชุม
และดาเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์กรความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารบริหารบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
/2. ด้านการ...

-42. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่นามาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่าหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาววิวชาที่ ก.จ. ,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิว เตอร์ จาหน่ว ยงานของรัฐ สถาบั นการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาววิวชา
ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาววิวชาที่
ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จาหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
1.3 ค่าตอบแทน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
1.4 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

(ภาคผนวก ข)
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประเมินสมรรถนะโดย
1.1.1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษา
- ความรู้เกี่ยวกับการคานวณ ด้านเหตุผล
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกาศ/คาสั่ง คสช.
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2543
1.1.2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
โดยประเมิ น ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง หน้ าที่ จากประวัติ ส่ ว นตั ว ประวั ติก ารทางาน ประวั ติ
การศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่นๆ เป็นต้น

/1.1 ตาแหน่ง...

-21.2 ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประเมินสมรรถนะโดย
1.2.1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษา
- ความรู้เกี่ยวกับการคานวณ ด้านเหตุผล
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกาศ/คาสั่ง คสช.
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
1.2.2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
โดยประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวั ติการทางาน ประวัติ
การศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่นๆ เป็นต้น

