ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
ให้ดารงตาแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
-----------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จะดาเนินการสรรหาบุคคลโดยวิธีการสอบคัดเลือก
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดารงตาแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จานวน 5
ตาแหน่ง 7 อัตรา
อาศัยอานาจตามความในข้อ 53 (3) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดมุกดาหาร เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่ว น
จังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 และข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับ
ข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก จานวน 5 ตาแหน่ง 7 อัตรา
1.1 ต าแหน่ง นัก ทรั พยากรบุ ค คลปฏิบัติ การ เลขที่ ตาแหน่ง 43-1-01-3102-001
สังกัดฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักปลัด ฯ จานวน 1 อัตรา
1.2 ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 43-1-03-3103001 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน สังกัดกองแผน ฯ จานวน 1 อัตรา
1.3 ตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 43-1-04-3203-001
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง จานวน 1 อัตรา
1.4 ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จานวน 3 อัตรา
1.4.1 เลขที่ตาแหน่ง 43-1-08-3803-002 ฝ่ายบริหารการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สังกัดกองการศึกษา ฯ จานวน 1 อัตรา
1.4.2 เลขที่ตาแหน่ง 43-1-08-3803-003 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สังกัดกองการศึกษา ฯ จานวน 1 อัตรา
1.4.3 เลขที่ตาแหน่ง 43-1-08-3803-004 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สังกัดกองการศึกษา ฯ จานวน 1 อัตรา
1.5 ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 43-1-21-3204-002 ฝ่าย
ทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน สังกัดกองพัสดุ ฯ จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดสอบเลือก
๒.๑ ปัจจุบันเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดารงในสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตาแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถึงวันรับสมัคร
๒.๒ มีคุณวุ ฒิ ตรงตามคุณ สมบัติ เฉพาะส าหรั บตาแหน่ง ที่จะแต่ งตั้งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ ง ที่ ก.จ. ก าหนด ของต าแหน่ ง ที่ เ ปิ ด สอบ รายละเอี ย ดปรากฏตามแนบท้ า ยประกาศนี้
(ภาคผนวก ก)
/2.3 ได้รับ ....

-22.3 ได้รั บ เงิน เดือนไม่ต่ากว่าอั ตราเงินเดือนที่ใ ช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็ น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวด ให้ดารงตาแหนงในสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จานวน 15,060 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน)
๓. การรับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์ส มัครสอบคัดเลื อก ฯ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับด้ว ย
ตนเองหรือทางไปรษณีย์ (สาหรับการสมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา) กาหนดรับสมัครสอบ
คัดเลือก ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่าย
บริหารงานบุคคล สานักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
4. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานด้ ว ยตนเอง โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ยื่นต่อเจ้าหน้ าที่รับสมัคร รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข) ดังต่อไปนี้
4.๑ ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกที่ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 1 ฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง
ของบัตรในใบเดียวกัน)
4.3 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา)
ขนาด ๑ นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
4.4 สาเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการ (ก.พ.7) ที่รับรองโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(กองการเจ้าหน้าที่) จานวน 1 ชุด
4.5 สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่สมัคร จานวน 1
ฉบับ
4.6 ประวัติส่ ว นตัว และประวัติการรับราชการ ของผู้ ส มัครเข้ารับการสอบคัดเลื อก
จานวน 1 ชุด
4.7 ประวัติการลาและความประพฤติของข้าราชการ ฯ จานวน 1 ฉบับ
4.8 หนังสือรับรองความประพฤติที่ผู้บังคับบัญชารับรองแล้ว จานวน 1 ฉบับ
4.9 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัครนี้ จานวน 1 ฉบับ
4.10 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ต้นสังกัดเป็น ผู้
ประเมิน) จานวน 1 ชุด
4.11 หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมั ค รสอบคั ด เลื อ ก
จานวน 1 ฉบับ
4.12 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน นับถึงวัน
ยื่นใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ
4.13 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบทะเบียนสมรส เป็นต้น
การสมัคร ให้ผู้สมัครจัดทาหนังสือราชการ นาส่งพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
การสมัครจากส่วนราชการต้นสังกัด
5. การรับรองของผู้บังคับบัญชา
ให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกและแสดง
ความคิดเห็นตามแบบใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมทั้งทาการประเมินบุคคลตามแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
/6. กาหนดวัน ...

-36. กาหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ โดยปิดประกาศไว้
ณ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และแจ้ ง เวี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ทุ ก แห่ ง และทาง
www.mukdahanpao.go.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๑-๑๔๒๓ ในวันและเวลาราชการ
7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ต าแหน่ ง นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลปฏิ บั ติ ก าร, ต าแหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและ
แผนปฏิบัติการ, ตาแหน่งนักวิชาจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ, ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ดังนี้
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง บังคับบัญชาการ
ควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน
กฎหมาย กฎระเบีย บ และข้อบั งคับ ทั่ว ไป ๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและหลั กวิช าการเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งตามที่
ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัยหรืออัตนัย) เช่น
1) มี ค วามรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เหตุ การณ์ ปั จจุ บั นในด้า นการเมื อง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวั ด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2552
5) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
7) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
8) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
9) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10) กฎหมายอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ดังนี้
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนตาแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรืออัตนัย) เช่น
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม))
5) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
/6) ความ....

-46) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ
7) ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
8) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ง าน การก าหนดต าแหน่ ง และการวางแผน
อัตรากาลัง
9) ความรู้เกี่ยวกับระบบบาเหน็จบานาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
สวัสดิการอื่นๆ
10) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
2. ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดังนี้
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนตาแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรืออัตนัย) เช่น
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5)) ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
6) ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
7) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ นโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
8) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
9) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
3. ตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ดังนี้
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนตาแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรืออัตนัย) เช่น
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ เฉพาะให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
7) ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543)
8) ความรู้ เกี่ย วกับการจัดทาระบบฐานข้อมูล และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิ น
ทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชาระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
9) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
/4. ตาแหน่ง...

-54. ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดังนี้
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนตาแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรืออัตนัย) เช่น
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
5) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
6) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ งานด้ า นการศึ ก ษาทั้ ง ในระบบ นอกระบบ การศึ ก ษาพิ เ ศษ
การศึกษาตามอัธยาศัย
7) ความรู้ในการจัดทาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุ น การจัดการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
8) ความรู้ ในการวางแผนการศึ กษา การจัดพิ พิธ ภัณฑ์ ทางการศึ กษา และจั ดท า
มาตรฐานสถานศึกษา
9) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
5. ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ดังนี้
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนตาแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรืออัตนัย) เช่น
1) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๒
2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3) ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4) ความรู้เกีย่ วกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
5) ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543)
6) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทา
ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
7) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ดังนี้
ให้ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านความประพฤติและด้านคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งหรือด้านอื่น
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
/3) ความ...

-63) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4) การบริการเป็นเลิศ
5) การทางานเป็นทีม
6) การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
7) การคิดวิเคราะห์
8) การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
9) ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
2. ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดังนี้
ให้ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านความประพฤติและด้านคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งหรือด้านอื่น
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4) การบริการเป็นเลิศ
5) การทางานเป็นทีม
6) การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
7) การคิดวิเคราะห์
8) การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
9) ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3. ตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ดังนี้
ให้ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านความประพฤติและด้านคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งหรือด้านอื่น
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4) การบริการเป็นเลิศ
5) การทางานเป็นทีม
6) การคิดวิเคราะห์
7) การบริหารความเสี่ยง
8) การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
9) การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
10) ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
4. ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดังนี้
ให้ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านความประพฤติและด้านคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งหรือด้านอื่น
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น
/1) การมุ่ง...

-71) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4) การบริการเป็นเลิศ
5) การทางานเป็นทีม
6) การคิดวิเคราะห์
7) การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
8) การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
9) ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
10) ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
5. ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ดังนี้
ให้ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านความประพฤติและด้านคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งหรือด้านอื่น
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4) การบริการเป็นเลิศ
5) การทางานเป็นทีม
6) การคิดวิเคราะห์
7) การบริหารความเสี่ยง
8) การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
9) การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
10) ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
8. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
9. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ โดย
เรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็น
ผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจานวน 2 เท่าของอัตราว่าง ตามที่ประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ ลาดับที่ 1 , ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลาดับที่ 1 , ตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ปฏิบัติการ ลาดับที่ 1 , ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลาดับที่ 1 -3 และตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ ลาดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่จะ
แต่งตัง้ แล้วบัญชีสารองให้ยกเลิก
/10. การ...

-810. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จะดาเนินการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับใน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
มุ ก ดาหาร อนึ่ ง ผู้ เ ข้ า รั บ การสอบคั ด เลื อ กได้ ต รวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ฯ หากภายหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มุกดาหาร ตรวจสอบพบว่าผู้สอบคัดเลือกได้ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มุกดาหาร ขอสงวนสิ ทธ์ในการที่จ ะไม่แต่งตั้งหรือกรณีได้รับการแต่งตั้งแล้ วจะถือว่าเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติและ
พิจารณายกเลิกการแต่งตั้ง
อนึ่ ง การแต่ งตั้ ง ผู้ ส อบคั ดเลื อกได้ หากองค์ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ดมุ กดาหาร ตรวจสอบ
ภายหลังพบว่า ผู้สอบคัดเลือกได้ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ที่จะแต่งตั้งตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
กาหนด จะถือว่าผู้สอบคัดเลือกได้รายนั้นขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หรือ
จะพิจารณาให้พ้นจากตาแหน่งกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ฯ หรือต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์
0-4261-1423 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.mukdahanpao.go.th
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
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