
    
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ 
……………………………… 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์    มีความ
ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารงานส่วน
ต าบลหนองยายพิมพ์ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๗  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด  ๔ ข้อ ๑๘  และ ข้อ ๑๙  
ลงวันที่  14 ตุลาคม ๒๕๔๗  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 19  สิงหาคม  2557 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือ
จ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง  
   พนักงานจ้างตามภารกิจ                  จ านวน     ๑   อัตรา 

  ๒.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
   ๒.๑ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร              จ านวน    ๑   ต าแหน่ง 

  ๓.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / ความรับผิดชอบ / คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง     
พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรอืพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หน้าที่และความรับผิดชอบชอบ 
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเกษตร   ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ

หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นท าหน้าที่ช่วยศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับ
งานวิชาการเกษตร  เช่น  การปรับปรุง  บ ารุงพันธุ์  การขยายพันธุ์  การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช  การ
ปรับปรุงวิธีการผลิต  การใช้ปุ๋ย  การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว  พืชไร่  พืชสวน  ไหมและยางพารา  เป็นต้น  
สาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช  ให้ค าปรึกษาแนะน า  อบรม  และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้า
ทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การทดลองและวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัตถุปีพิษปุ๋ยเคมี  ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมและปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง  ซึ่งด าเนินการค้นคว้า
ทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพ่ือปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต  ผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพ้ืนที่ทดลองใน
ความรับผิดชอบ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการเกษตรศาสตร์  สัตว์แพทย์  เทคโนโลยี

ทางการเกษตร    การจัดการศัตรูพืช   พืชไร่  พืชสวน  โรคพืชวิทยา  พัฒนาการเกษตร  เทคโนโลยีการผลิต  
พัฒนาผลิตภัณฑ์  หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

อัตราค่าจ้าง 
ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 

  ๔.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 
   ๔.๑  คุณสมบัติทั่วไป   ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นตามข้อ ๖  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์   ลงวนัที่  ๒๓  กันยายน  
๒๕๔๗  ดังนี ้
    (๑)  มีสัญชาติไทย 
    (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี บริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
    (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้
ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
    (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
             (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น    คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
 
    (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะ
กระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ   
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ 
    (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น 

  ๕.  ระยะเวลาจ้าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ จะจ้างผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าท างาน  ไม่
ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ได้ให้ความเห็นชอบ และมีระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจคราวละไม่เกิน  ๓   ปี 
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  ๖.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก  ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการ
สมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์  ต าบลหนองยายพิมพ์ อ าเภอนางรอง  ตั้งแต่วันที่   12  - 
21  กันยายน  ๒๕๖5   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวนัหยุดราชการ) 
 
  ๗.  อัตราค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่งละ    1๐๐   บาท 

8. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสาร

และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว                                       
                                     (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน)     จ านวน  ๓  รูป 
   (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
   (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๔)  ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา  (พร้อมฉบับจริง)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   (๕)  ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลของรัฐ) ไม่เกิน ๑ เดือนจ านวน  ๑  ฉบับ  
   (๖)   หลักฐานอื่น ๆ  เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล ใบส าคัญการสมรส  
หลักฐานการผ่านงาน (ถ้ามี) 

  ๙. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ 
คัดเลือก  ในวันอังคาร ที่  27  กันยาน  ๒๕65  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์  
อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์    

  ๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ความรู้ความสามารถท่ัวไป  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และสอบสัมภาษณ์ความเหมาะสม
กับต าแหน่ง   รายละเอียดตามภาคผนวก  ก. 

  ๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน 
   การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองยายพิมพ์  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองยายพิมพ์  ก าหนดโดยได้คะแนนการประเมินแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐   

๑๒. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือเป็นพนักงานจ้าง  ในวันอังคาร ที่  4  ตุลาคม  2565   ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาคผนวก ก.) 
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1๓. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์จะประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที ่ 7   

ตุลาคม  2565  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

๑๔. การขึ้นบัญชี 
1. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองยายพิมพ์จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสอบปรนัย  และคะแนนสัมภาษณ์รวมกันสูงสุดลงมาตามล าดับ  
ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบปรนัยมากกว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่า  หากคะแนนสอบ
สัมภาษณ์เท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

 ๒. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ปีนับแต่วัน
ประกาศ แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีประกาศเป็นผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้
ได้รับประกาศผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

   ๑๕. การสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์   จะเรียกผู้ที่ได้รับคัดเลือก ล าดับที่  ๑  

เข้าท างาน  แต่ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์) ให้ความ
เห็นชอบ 

  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์  อ าเภอ
นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  หรือ โทร.  ๐๔๔ ๖๖๖4 19-20  ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่    1   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

    

 
     (นายเดช  สวัสดิ์พูน) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์   ลงวันที่   1  สิงหาคม   2565 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  โดยการประเมินสมรรถนะ 

 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัด ส านักปลัด อบต. 
 
วันเวลาที่สอบ วิชาที่สอบ 

วันอังคารที ่ 4  ตุลาคม  2565 
เวลา  09.00 น. – 10.30 น. 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม  100 คะแนน)  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ี 
  แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
- วิชาภาษาไทย 
- วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล/ความรู้รอบตัว 
  (เหตุการณ์ปัจจุบัน) 

วันเวลาที่สอบ วิชาที่สอบ 
วันอังคารที่  4  ตุลาคม  2565 
เวลา  11.00 น. – 12.30  น. 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
-  ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 
-  การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่างๆ 
-  การอนุรักษ์ดิน  การปรับปรุงดินแบบต่างๆ การท าเกษตรแบบยั่งยืน 
-  การจัดการดินและน้ า   
 

วันเวลาที่สอบ วิชาที่สอบ 
วันอังคารที่  4  ตุลาคม  2565
เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
-  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม 
-  ความรู้  ความสามารถทั่วไป 
-  ประสบการณ์ในการท างาน 
-  ประวัติการศึกษา 
-  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ 
-  วิสัยทัศน์  และทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 

 
 


