
   

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาวง 

เรื่อง   รับสมัครบคุคลเพือ่เข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจา้งตามภารกิจ 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง 

************************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง  อ าเภอบ้านตาขุน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีความ

ประสงค ์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานจา้งตามภารกิจ สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง จึง

ก าหนดรายละเอียดในการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง  

๔  ปี  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6- ๒๕๕9  จ านวน  2 ต าแหน่ง  2  อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  

ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ จึง

ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนักงานจา้งโดยมีรายละเอียด  ดังนี้   

๑.   ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก         

         ๑.๑   พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  2  อัตรา 

         ส าหรับต าแหน่งผู้มีคุณวุฒิ 

        ๑.๑.1  ต าแหนง่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จ านวน  ๑   อัตรา 

        1.1.2  ต าแหนง่   ผู้ช่วยชา่งไฟฟ้า              จ านวน  1   อัตรา 

  ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร   

     ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   ดังน้ี 

        ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป ผูส้มัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มลีักษณะต้องห้าม   

ดังตอ่ไปนี ้

      (๑)  มีสัญชาติไทย 

      (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปี 

      (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (๔)  เป็นผู้ที่มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรอื 

จติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องหา้มเบือ้งต้น

ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 

(ก) โรคเรือ้นในระยะติดตอ่หรอืในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่

สังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
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(ค) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(จ) โรคพิษสุราเรือ้รัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง  กรรมการพรรคการเมอืง  หรอืเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมอืง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท้องถิ่น  คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา 

ท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ใหจ้ าคุกเพราะการ 

กระท าความผิดทางอาญา  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรอืไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   

หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของ 

หนว่ยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ  หรอืพนักงานหรอืลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่น 

         หมายเหตุ  ผูท้ี่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรอื

ลูกจา้งของสว่นราชการ พนักงานหรือลูกจา้งของหนว่ยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรอืพนักงานหรือลูกจา้ง

ของสว่นราชการ 

       ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

                                 ผู้สมัครต าแหน่งใดต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่คณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้าย

ประกาศ ฯ นี)้ 

๓. การรับสมัคร 

    3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครสอบ 

    ผูป้ระสงค์จะสมัครครั้งนี ้ขอรับใบสมัครและติดตอ่สอบถามรายละเอียดได้ ณ ที่ท า

การองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร ๐-๗๗๒๖-๑๒๖๕  และ

สามารถสมัครด้วยตนเองได้ ณ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง  ในระหว่างวันที่               

3  มีนาคม  2557   -  วันท่ี  14  มีนาคม  2557    ในวันและเวลาราชการ ( ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  

   3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

                  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดใน  

ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  พรอ้มทั้งน าส าเนาเอกสารซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อ

ก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  อย่างละ  ๑  ชุด  มายื่นในวันรับสมัครสอบ  ดังต่อไปนี้ 
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   (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิว้  ถ่ายครั้ง

เดียวกันไม่เกิน  ๑  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป และให้ผูส้มัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัคร

สอบไว้ดา้นหลังรูปถ่ายทุกรูป 

(๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน   ๑   ฉบับ 

(๓)  ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน   ๑   ฉบับ 

(๔) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงวา่ไม่เป็นโรคต้องหา้มตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วน 

ต าบลจังหวัด  สุราษฎรธ์านีก าหนด   ซึ่งออกไม่เกิน  ๑  เดือน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๕)  ส าเนาวุฒิการศกึษา หรอื หนังสอืรับรอง จ านวน  ๑  ฉบับ  และระเบียน 

แสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่จะสมัครสอบ จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๖)  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น  ทะเบียนสมรส, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ช่ือสกุล  ฯลฯ 

3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

       ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร ตรงตามที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกจริง  และจะต้องกรอก

รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร พรอ้มทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  ในกรณี

ที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตาม วัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด หรือยื่นไม่

ครบถ้วน  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัคร

สอบจะด าเนนิคดีตามกฎหมาย 

                หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครหรือถูกยกเลิกการ

ขึ้นบัญชีผู้ถูกแข่งขันได้  และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่

ติดตอ่ได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจา่ย  ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจน

ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ไม่ได้ 

3.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

       ผูส้มัครต้องเสียค่าธรรมเนียม  ส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบในอัตรา ๑๐๐  บาท 

ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่

ในการประเมินสมรรถนะ   

  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง จะประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ

ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  17  มีนาคม  2557  ณ  ที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลเขาวง และเว็บไซต์ WWW.KHAOWONK.GO.TH  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. (โดยจะเป็นหน้าที่

ของผู้สมัครที่ตอ้งไปตรวจดูรายชื่อ ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง หรอืทาง 

http://www.khaowonk.go.th/
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เว็บไซต์  WWW.KHAOWONK.GO.TH   โดยจะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  18  มีนาคม  

2557 ณ  องค์การบรหิารส่วนต าบลเขาวง 

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  ผูส้มัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมิน (รายละเอียดตามภาคผนวก 

ข แนบท้ายประกาศนี้) 

6. เกณฑ์การตัดสิน 

ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแตล่ะภาค

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

7. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

7.1  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน

สอบ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน

ล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนความเหมาะสมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะต าแหน่ง

เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็น

ผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ

สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มี

ลักษณะงานเดียวกันนีใ้หม่แล้วแตก่รณี 

7.2  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันที่  19  มีนาคม 2557  ณ  องค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาวง  อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี และเว็บไซต์ WWW.KHAOWONK.GO.TH 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง  

ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด             

สุราษฎรธ์านีใหค้วามเห็นชอบแล้ว 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕7 

 

 

              (นายค ารณ  อินทรโท ) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง 

 

 

 

http://www.khaowonk.go.th/


ภาคผนวก  ก  แนบท้ายประกาศ ฯ  ลงวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2557 

“ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  อัตราค่าตอบแทน  ระยะเวลาการจ้าง” 

.......................................................... 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได ้

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นที่ไม่ยาก 

ภายใต้การก า กับตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือ

ละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ ส ารวจ รับแบบแสดงรายการ ค า ร้อง ค า ขอ หรือเอกสาร 

หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น ช่วยรับและน า ส่งเงิน ออกหลักฐาน 

ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆและติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ 

รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อื่น ๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตควบคุมกิจการค้าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการ

แต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการท าน ้าแข็งเพื่อการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน 

ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  ค่าธรรมเนียม

ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามข้อบังคับต าบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและ

ข้อบังคับต าบล ค่าอากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่า

อาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงิน

ฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนต าบล และเงินฝากธนาคาร ค่าจ า หน่ายเวชภัณฑ์ ค่าจ า 

หนา่ยค า ร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชา่ และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น การเก็บรักษาหรือค้นหา

เอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่น ๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อ

จัดท ารายงาน ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ 

เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการ

ทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น

คุณสมบัติเฉพาะส า หรับต าแหนง่นี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1.  มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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2. มีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใชใ้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

อัตราค่าตอบแทน    

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  6,050 .- บาท 

ระยะเวลาการจ้าง 

มีก าหนดไม่เกิน ๔ ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก  ก  แนบท้ายประกาศ ฯ  ลงวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2557  

“ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  อัตราค่าตอบแทน  ระยะเวลาการจ้าง” 

.......................................................... 

ผูท้ี่จะสมัครสอบจะต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาและได้รับค่าตอบแทน   ดังต่อไปนี้ 

ต าแหน่งช่างไฟฟ้า 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การก า กับตรวจสอบโดยใกล้ชิด 

หรอืตามค าสั่ง หรอืแนวทางปฏิบัติที่มอียู่อย่างชัดเจนหรอืละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานช้ันตน้เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรอื

ตามค าสั่ง หรอืแนวทางปฏิบัติที่มอียู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่างนี้ทางช่างไฟฟ้า   ช่าง

อิเล็คทรอนิคส ์ หรอืทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1.  มีความรูใ้นงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรูค้วามเข้าใจ 

ในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน

หนา้ที ่

2.  มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3.  มีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความละเอียดแมน่ย า 

อัตราค่าตอบแทน    

      ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  ๖,050.- บาท 

ระยะเวลาการจ้าง 

มีก าหนดไม่เกิน ๔  ปี 

 

 



ภาคผนวก ข 

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 

เพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง  ลงวันท่ี  19  กุมภาพันธ์  2557 

 

ผูส้มัครต้องได้รับการประเมินสรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 

1.1 ความรู้เก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น 

1.2 ความรู้เก่ียวกับข่าวสารบ้านเมืองปัจจุบัน 

1.3 ความรู้ความสามารถทั่วไป 

2. ความสามารถหรอืทักษะเฉพาะต าแหน่ง 

    2.1 ความรู้เก่ียวกับงานจดัเก็บภาษีของ อปท. 

3. คุณสมบัติส่วนตัว 

    3.1  ประวัตสิ่วนตัว 

    3.2  การแต่งกาย บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 

    3.3  ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพรบิ 

    3.4 มนุษยสัมพนัธ์และการแสดงออก 

    3.4  ทัศนคต ิ แรงจงูใจ 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

20 

20 

20 

20 

20 

 

โดยวธิีการสอบข้อเขียน 

 

 

 

โดยวธิีการสอบข้อเขียน 

 

 

โดยวธิี  สมัภาษณ์ 

รวม                             200  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 

เพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง  ลงวันท่ี  19  กุมภาพันธ์  2557 

 

ผูส้มัครต้องได้รับการประเมินสรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 

1.1 ความรู้เก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น 

1.2 ความรู้เก่ียวกับข่าวสารบ้านเมืองปัจจุบัน 

1.3 ความรู้ความสามารถทั่วไป 

2. ความสามารถหรอืทักษะเฉพาะต าแหน่ง 

    2.1 ความรู้เก่ียวกับงานช่างไฟฟ้า 

3. คุณสมบัติส่วนตัว 

    3.1  ประวัตสิ่วนตัว 

    3.2  การแต่งกาย บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 

    3.3  ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพรบิ 

    3.4  มนุษยสมัพันธ์และการแสดงออก 

    3.4  ทัศนคต ิ แรงจงูใจ 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

20 

20 

20 

20 

20 

 

โดยวธิีการสอบข้อเขียน 

 

 

 

โดยวธิีการสอบข้อเขียน 

 

 

โดยวธิี  สมัภาษณ์ 

รวม                             200  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


