
                                                           
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก 
เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะด าเนินการรับ
สมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก  อ าเภอสตึก  จังหวัด
บุรีรัมย์  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา  ๒๕ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ 4 ข้อ ๑8 และ ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  14 ตุลาคม 2547           จึงประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก  อ าเภอสตึก  จังหวัด
บุรีรัมย์  ดังนี้ 

 ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร  
      พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัด ส านักปลัด อบต.   จ านวน  1  อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
      คุณสมบัติทั่วไป   

    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔ ของประกาศคณะ กรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  
ดังนี้ 

2.1 มีสัญชาติไทย 
       2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันรับสมัครสอบ) 
       2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้ องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  

   2.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

 2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ   
            2.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น  
 

/คุณสมบัติ.... 
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      คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้าง 
     (รายละเอียด ตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ นี้) 

  ๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่  
ส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก ต าบลเมืองแก  อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่  16 
มิถุนายน 2564 ถึงวันที่  24 มิถุนายน  2564 ในวันและเวลาราชการ 
  ๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองถูกต้อง มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้   

    ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน  ๖  
เดือน)  จ านวน  ๓ รูป 
      ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑   ฉบับ  
      ๔.๔ ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งที่ไม่ระบุวุฒิการศึกษา
จะต้องมีส าเนาวุฒิการศึกษามายื่นด้วย จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
      ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนด ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน 
จ านวน  ๑  ฉบับ 

    ๔.๖ ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวน   ๑  ฉบับ 
    ๔.๗ ส าเนาหลักฐานอื่น เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ค าน าหน้านาม ทะเบียน

หย่า (ถ้ามี) 
    ๔.๘ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลฯ จากหน่วยงาน หรือส่วนราชการไม่น้อยกว่า 

๕ ปี (เฉพาะผู้สมัครสอบในต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลฯ)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๔.๙ ส าเนาใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายก าหนด (เฉพาะผู้สมัครสอบในต าแหน่งพนักงานขับ

เครื่องจักรกลฯ) จ านวน  ๑  ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ต้องเป็นขนาดกระดาษ A4 เท่านั้น และ

ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย โดยใช้ปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น 

  ๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 
      ๕.๑ ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่น
และแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดด้วยตนเอง การยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 

๕.๒ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรได้และไม่มี
สิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

 
/5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร... 
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  6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา  ๑๐๐ บาท โดยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่
จ่ายคืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้สมัครได้เพียงต าแหน่งเดียว เท่านั้น   

  7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก  จะด าเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรหลังจากได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้วและสถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร                    ใน
วันที่  25  มิถุนายน ๒๕๖4 โดยปิดประกาศไว้ที่องค์การบริหารส่วนเมืองแก และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไป
ตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

  ๘. วัน เวลา และสถานที่ท่ีจะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร   
  ในวันที่  5  กรกฎาคม  ๒๕๖4 
       เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐  น.  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
       เวลา  ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐  น.  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
       เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)   
  สถานที่ ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก  อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ๙. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
  ๙.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
  ๙.๒  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
  ๙.๓  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

 (รายละเอียด ตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศฯ นี้) 

  10. เกณฑ์การตัดสิน   
  การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการเลือกสรร  จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  โดย
เรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่มี
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าอยู่ในอันดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้
พิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า 

  11. การประกาศผลการเลือกสรร 
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยปิด
ประกาศไว้ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด 
อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก โทร. 044-666642-3  ในวันและเวลาราชการ 

 
 
 

/12. การข้ึนบัญชี.... 
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  ๑๒. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก มีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันอีก และได้
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน  ในต าแหน่งเดียวกันอีกถือว่ายกเลิก  และผู้ที่ได้
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้
สอบแข่งขันได ้
  (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้าง 
  (๒)  ผู้นั้นไม่รายงานตัว  ภายในเวลาที่ก าหนด 
  (๓)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลา 

  ๑๓. ระยะเวลาการจ้าง 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน  4  ปี  
  (ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง) 
  ถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรที่จะท าสัญญา มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้จะน ามาใช้
เพ่ือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ เพ่ือประโยชน์ตนเองมิได้ 

๑๔. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่งพนักงานจ้าง
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  ๑. ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละต าแหน่ง จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแก  ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๒. การจ้างพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  
  ๓. หากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก  ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก  ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลือกสรรและท าสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาในกรณีที่ได้ท าสัญญาจ้างไปแล้ว 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่   8   เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายพรศักดิ์   หมื่นเจริญ) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก 
 
 
 

 
 
 



ภาคผนวก ก. 
บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก 
เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 

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

ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน  1  อัตรา 
สังกัด    ส านักปลัด อบต. 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน 
รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย 
และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความสะดวก
เรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  
  1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวกต่อการค้นหา 
และเป็นหลักฐานทางราชการ  
  1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ  พนักงาน ข้อมูล
จ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการ ค้นหาส าหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้  
  1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด   1.5 
จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่าง ๆ ต่อไป  
  1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
  1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน  (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
  1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ ประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  
  1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ  ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 

  /1.10 ปฏิบัติงาน.... 
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  1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
  1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม 
และการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม  ก าหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์  
  1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์  งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างม ีประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ด้านการบริการ  
  2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
  2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
  2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป  
 2.4 ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่  ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่  ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่  ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
 ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามคุณวุฒิทางการศึกษา ดังนี้ 

1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท 
2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท 
3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท 

 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 
    

(นายพรศักดิ์   หมื่นเจริญ) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก 



ภาคผนวก ก. 
บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก 
 เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  8  มิถุนายน  2564 

…………………………………..…………….. 
 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
    1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1 
    1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ 
          ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ระดับ 1  
    1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  ระดับ 2  
    1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1  
    1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  ระดับ 1  
2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
    2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  ระดับ 1  
    2.2 ทักษะการประสานงาน  ระดับ 1  
    2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  ระดับ 1  
    2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล  ระดับ 1  
3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
    3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
           3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์  ระดับ 1       
           3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดบั 1  
           3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน       ระดับ 1  
           3.1.4 การบริการเป็นเลิศ  ระดับ 1  
           3.1.5 การท างานเป็นทีม  ระดับ 1  
    3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
           3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์  ระดับ 1  
           3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
           3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
 
 
 

(นายพรศักดิ์   หมื่นเจริญ) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก 

 
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก 
 เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  8  มิถุนายน  2564 

…………………………………………….. 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (วิธีสอบข้อเขียนปรนัย)  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1. ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
  2. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลในเรื่องต่าง ๆ 
  4. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและหลักเหตุผล 
  5. ความรู้ด้านความสามารถเกี่ยวกับการค านวณ 
  6. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง     
 ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (วิธีสอบข้อเขียนปรนัย) (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) โดยมีรายระ
เอียดดังนี้ 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
  2. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 
  4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   
 ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (วิธีสอบสัมภาษณ์)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ประวัติส่วนตัว      (10 คะแนน)   
  2. ประวัติการศึกษา     (10 คะแนน) 
  3. ประวัติการท างาน     (10 คะแนน)  
  4. วิสัยทัศน์ในการท างาน     (10 คะแนน) 
  5. รูปร่างลักษณะ ปฏิภาณไหวพริบ อุปนิสัย   (10 คะแนน) 
  6. การพูด การฟัง      (10 คะแนน) 
  7. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     (10 คะแนน) 
  8. มนุษย์สัมพันธ์      (10 คะแนน) 
  9. อายุ คุณวุฒิ ประสบการณ์    (10 คะแนน) 
  10. การแต่งกาย      (10 คะแนน) 
    
   

(นายพรศักดิ์   หมื่นเจริญ) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก   
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก 

 เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  8  มิถุนายน  2564 
……………………………….……………. 

ตารางคุมการเลือกสรรหาพนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด ส านักปลัด อบต. 

 
วัน/เดือน/ปี ก าหนดการ หมายเหตุ 

8  มิถุนายน  2564 วันที่ลงประกาศรับสมัคร 
 

 
ณ ที่ท าการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก 
อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

9 - 15  มิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัคร 
(ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ) 

16 – 24 มิถุนายน 2564 รับสมัคร 
(ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ) 

25 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 

5 กรกฎาคม 2564 - สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   
- สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
(ภาค ข)   
- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
 

7 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร 
 

  
 
 
 

(นายพรศักดิ์   หมื่นเจริญ) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก 

 


