ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด้วยองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ระยอง มีความประสงค์จ ะดำเนิน การสรรหาบุค คลผู้สำเร็จ
การศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด คุณวุฒิปริญญา
สาขาวิชาสถา'ปิตยกรรมศาสตร์ เพื่อคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับ ราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับ ปฏิบ ัต ิก าร
สังกัดกองช่าง จำนวน ๓ อัตรา
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๒) ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๕๓ (๒)
ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไช
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๖ (๓)
ชองประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีท ี่มีเหตุพ ิเศษที่ไม่จำเป็น ต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
และมติคณะกรรมการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ ๑๐๑๘/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม,จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

๑. ตำแหน่งทีร่ ับสมัครคัดเลือกฯ

ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา (เลขที่ตำแหน่ง ๔๙-๑-๐๕-๓๗๐๒-๐๐๒,
๔๙-๑-๐๕-๓๗๐๒-๐๐๓ และ ๔๙-๑-๐๕-๓๗๐๒-๐๐๔) ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ลังกัดกองช่าง
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกฯ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธี้ใจ
๒.๒ ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตพื่นเพิอบ
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง กำหนด
(๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๒) โรคเท้าข้าง...

-๒-

(๒) โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) โรคติด ต่อ ร้า ยแรงหรือ โรคเรื้อ รังที่ป รากฏอาการเด่น ขัด หรือ รุน แรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
๓) เป็น ผู้อ ยู่ใ นระหว่า งถูก สั่ง พัก ราชการหรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก ่อ น
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลชองข้าราชการองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๕) เป็น กรรมการหรือผู้ด ำรงตำแหน่งที่รับ ผิด ชอบในการบริห ารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สถาปนิก ระดับปฏิบัติการ
มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง ที่ ก.จ. กำหนด
- ได้ร ับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอื่น ที่เทีย บไดในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช า
สถาบีตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาบีตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ได้
๓. เงินเดือนที่ได้รับ
ผู้ผ่านการดัดเลือกฯ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี ดังนี้
๓.๑ ปริญญาตรีที่มืหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม,น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนในหลักสูตร ๕ ปี อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๔๐ บาท
๓.๒ ปริญญาตรีที่มืหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนิยบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือปริญญาที่มืหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๖๐ บาท
๔. ลักษณะ...

-๓-

๔. ลักษณะงานที่ปฏิ'บดของตำแหน่ง ลถาปนิกปฏิบัติการ
เป็นไปตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สถาปนิก ระดับปฏิบัติการ
แนบท้ายประกาศนี้

๕. เอกลารหลักฐานที่ใช้!นการลมัครคัดเลือกฯ
๕.ร) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายคราวเดียวกัน
ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
๕.๒ สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสำเนาหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษา ซึ่งสถานศึกษาออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งที,แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒ ิการศึกษาตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะ
สำหรับ ตำแหน่งที่ส มัค รคัด เลือกฯ พร้อ มใบอนุญ าตเป็น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ สถาบีต ยกรรม อย่างละ ๑ ฉบับ
โดยรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแสดงเอกสารตัวจริงทุกแผ่น ผู้ที่จะถือ ว่าเป็น ผู้ส ำเร็จการศึกษาตามหลัก สูต ร
ระดับปริญญาตริของสถานศึกษาบั้นจะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาบั้น ๆ เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาและไต้รับอนุมัติปริญญาจากผู้มือำนาจ
อนุมัติภายในวันปีดรับสมัครดัดเสือกฯ
๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ ๒.๒ ข้อ ๒) ซึ่งออกให้ไม,เกิน
๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง)
๔.๖ หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งกรณีผู้สมัคร
ดัดเลือกฯ เป็นข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
๔.๗ เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครดัดเลือกเป็นเพศชาย) เซ่น หนังสือสำคัญ (แบบ สด ๘)
หรือใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(แบบ สด.๔๓) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๘หลักฐานอื่นๆเซ่นสำเนาใบทะเบียนสมรสสำเนาใบเปลี่ยนซื่อตัว-ซื่อสกุล(กรณีเปลี่ยนซื่อตัว
ซื่อสกุล) อย่างละ ๑ ฉบับ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแสดงเอกสารตัวจริง
สำหรับการสมัครเข้ารับการดัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ
และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะถือว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ และไม่มีสิทธิไต้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
๖. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รันลมัครคัดเลือกฯ
๖.๑ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการดัดเลือกฯติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ไต้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๖๔ (ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกฯ ไม่น้อยกว่า ๔ วันทำการ) ในวันและเวลาราชการ โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดระยะเวลาการสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองอาจจะไม่พิจารณารับสมัครคัดเลือกฯ

๖.๒ ผู้สมัคร...

๖.๒ ผู้ส มัค รต้อ งเสีย ค่า ธรรมเนีย มสมัค รเข้า รับ การคัด เลือ กฯ ในอัต รา ๓๐๐.- บาท
โดยเงินค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกฯ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อไต้มีการสมัครเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว
๖.๓ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ทั้งบี้ เป็นไปตามนัย
หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕:๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕:๐๑ และตามความ
ไนข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕:๓๘
๗. กำหนดวันประกาศรายชื่อผ้มีลืทธิเข้ารันการคัดเลือกฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ทราบ
ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๖๔โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หรือสามารถสอบถามไต้
ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๑ ๗๔๓๐ ต่อ ๗๑๑ ในวัน
และเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายซื่อไต้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง www.rayon§-pao.§o.th
๘. กำหนดวัน เวลา ฝ็ถๆนที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ
องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ระยอง จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบีย บ
เกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๖๕ โดยจะกำหนดวันคัดเลือกๆ ดังบี้
๘.๑ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ไข้เฉพาะตำแหน่ง
ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ซื่งมีกำหนดการ ดังบี้
๑) สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ขั้น ๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒) สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ขั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๘.๒ สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขั้น ๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ทั้งบี้ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ต้องมารายงานตัวก่อนการคัดเลือกฯ ตามวันที่กำหนด
ในข้อ ๘.๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ขั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และตามวันที่กำหนด
ในข้อ ๘.๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมขั้น ๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยและสวมหน้ากากอนามัย นำบัตรประจำตัวประขาซนและบัตรประจำดัวผู้สมัครคัดเลือกฯ เพื่อแสดงตัว
พร้อมทั้งนำผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ผลเป็นลบก่อนวันรายงานตัวไม,เกิน ๗๒ ชั่วโมง
ซึ่งผลการตรวจเป็นเอกสารจริงที่ออกโดยสถานที่ตรวจมาแสดงเพื่อเข้ารับการรายงานตัว และห้ามนำเครื่องมือ
สื่อสารทุกขนิดและห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ รายใดไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กำหนดไว้ คณะกรรมการจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิในครั้งบี้โดยสามารถสอบถามรายละเอียดไต้ที่กองการเจ้าหน้าที่
องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ระยอง หมายเลขโทรศัพ ท์ ๐ ๓๘๖๑ ๗๔๓๐ ต่อ ๗๑๑ ในวันและเวลาราชการ
หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง www.rayong-pao.go.th
๙. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกฯ
ผู้เข้า รับ การคัด เลือ กฯ จะต้อ งสอบครบตามหลัก สูต รทั้ง ๓ ภาค กำหนดคะแนนรวม
๓๐๐ คะแนน ตังบี้
๙.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ค วามสามารถและความเข้า ใจเกี่ย วกับ การปกครอง บังคับบัญ ชา
การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน
กฎหมาย...
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กฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับทั่ว ๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและหลักวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน
นโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอื่น ๆ ที่จำเปีนสำหรับตำแหน่งตามแนวที่ระบุไว้
ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒<£๖๐
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕:๓๔ และ,ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๕) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๗) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๙) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๑) กฎหมายอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานชององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๒) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์บีจจุบัน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชองประเทศไทย
๙.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ค วามสามารถในทางที่จ ะใข้ในการปฏิบ ัต ิงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)
๑) ความรู้ที่จำเปีนในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
๒) ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
๓) ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
๔) ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
๕) ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
๖) ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
๗) ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
๘) ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
๙) ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ เข่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ฯลฯ
๑๐) ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
๑๑) ทักษะการบริหารข้อมูล
๑๒) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๑๓) ทักษะการประสานงาน
๑๔) ทักษะการสืบสวน
๑๕) ทักษะการบริหารโครงการ
๑๖) ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้
๑๗) ทักษะ...
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๑๗) ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
๑๘) ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
๙.๓ สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตาม
เอกสาร หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนน
ให้ซัดเจน ในด้านความรู้ความสามารถใบการปฏิบติงานด้านความประพฤติและด้านคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็น
สำหรับตำแหน่งหรือด้านอื่นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เซ่น
๑) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (๕๐ คะแนน)
(๑) ความรอบรู้ในงาน จำนวน ๒๕: คะแนน
ผู้เช้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในงาน พิจารณาจากการปฏิบัติการ
ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ ซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมทั้ง
ความรอบรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
(๒) ความชำนาญการในงาน จำนวน ๒๕ คะแนน
ความชำนาญการในการปฏิบัติงาน พิจ ารณาจากความชำนาญการในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ
๒) บุคลิกภาพและคุณลักษณะของบุคคล (๕๐ คะแนน)
(๑) ความสามารถในการสื่อความหมายและมนุษยสัมพันธ์ จำนวน ๒๐ คะแนน
ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บ ังคับ บัญ ชาและเพื่อนร่วมงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
(๒) บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ จำนวน ๑๕ คะแนน
บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ พิจ ารณาจากบุค ลิก ภาพ ท่าทาง การแต่งกาย
การวางตัว ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับพิงความคิดเห็นของผู้อื่น
ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อซัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ
และหรือ ความสามารถในการสร้างความสัม พัน ธ์อัน ดีกับ ประซาขนผู้ม าติด ต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความ
ช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
(๓) ปฏิภาณไหวพริบ จำนวน ๑๕ คะแนน
พิจ ารณาความสามารถในการแก้ไ ขปัญ หาเฉพาะหน้า หรือ ตอบคำถาม
ในสภาวการณ์คับขันทันทีทันใด ไม่จำเป็นต้องวัดความรู้
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้ ต้องได้รับคะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร ไม่ตํ่าก'ว่า
ร้อยละ ๖๐
๑๑. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการคัด เลือ กฯ ให้ค ณะกรรมการคัด เลือ กรายงานให้ห น่วยงานดำเนิน การคัด เลือ กทราบเพื่อ พิจ ารณาว่า
จะสมควรยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการคัดเลือกภาคที่เกิดการทุจริต หรือส่อ
ไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรถ้าหากหน่วยงานดำเนินการคัดเลือกฯให้ยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว
ก็ให้ดำเนินการคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวช้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิ
เช้ารับการคัดเลือกฯ อีกต่อไป
๑๒. กาหนด...

๑๒. กำหนดประกาศผล และการขึ้นบัณุชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะประกาศผลให้ทราบภายใน ๗ วันทำการ หลังจาก
การคัดเลือกฯ เสร็จสิ้น โดยการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดไปหา
ผู้ที่'ได้คะแบบ'รวมตํ่าสุด โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับลัดไป ในกรณี
ที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ
เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการคัดเลือกๆ ในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญ ชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี๋ใหม่แล้ว บัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
©๓. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๓.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
ตามประกาศผลการคัดเลือกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง แล้ว
๑๓.๒ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศนี้ ต้องอยู่ปฏิบัติราชการใบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จึงโอนไปองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นหรือส่วนราชการอื่นได้
อนึ่ง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม,ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือมีคุณ สมบัติ ไม,ครบถ้วน
ในการสมัค รเข้า รับ การคัด เลือ กๆ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ระยองขอสงวนสิท ธิใ นการบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรณีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
และจะพิจารณายกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ®® เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปิยะ ปิตุเตซะ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

