
    
 
 

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 ผู้ช่วยนายช่างโยธา                   จ านวน    ๑   ต าแหน่ง 
  ๓.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / ความรับผิดชอบ / คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง     
พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรอืพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา   ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา  แบบอย่าง  ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ  
แนะน าตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ   ดังนี้  
  1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1  ส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  ก่อสร้าง  บ ารุงรักษา  โครงการก่อสร้างต่างๆ  
เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง  ความต้องของหน่วยงาน  และงบประมาณที่ได้รับ 

1.2 ตรวจสอบ แก้ไข  และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกันแบบรูปและ
รายการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ถอดแบบ  เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง  เพ่ือประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง 
 
 



 ๒ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทศนิควิศวกรรมโยธา  ก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม  โยธาส ารวจ  
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ใน
สาขาวิชาทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม  
โยธา ส ารวจ  ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง  ช่างส ารวจ  ช่างโยธา   หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  
ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้   ในสาขาวิชา
ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม  โยธา 
ส ารวจ  ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง  ช่างส ารวจ  ช่างโยธา   หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ.  
ก.ท.  และ  ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

อัตราค่าจ้าง 
1.ส าหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และผู้มีทักษะ 

ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท  
2.ส าหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท 
3.ส าหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ได้รับอัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 11,500 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 
 



 ๓ 

    (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 

  ๖.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก  ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการ
สมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์  ต าบลหนองยายพิมพ์ อ าเภอนางรอง  ตั้งแต่วันที่   20 
มิถุนายน   -  29  มิถุนายน  ๒๕๖1   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 
  ๗.  อัตราค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่งละ    ๑๐๐   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  ในวันที่  5  กรกฎาคม  ๒๕6๑  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์  อ าเภอ
นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์    

  ๑๐.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน  รายละเอียดตามภาคผนวก  ก. 
    



 ๔ 

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

๑๒. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือเป็นพนักงานจ้าง  ในวันที่  12  กรกฎาคม  2561  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาคผนวก ก.) 

1๓. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์จะประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันที่  19   

กรกฎาคม  256๑  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   ๑๒    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖1 

                                       

 
        (นายเปลื้อง  แผ้วพลสง) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ 
 
 



 ๕ 

ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดแนบท้าย  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์   ลงวันที่   12  มิถุนายน  2561 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  โดยการประเมินสมรรถนะ 

 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัด กองช่าง 
วันเวลาที่สอบ วิชาที่สอบ 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 
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 
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 
เวลา  11.00 น. – 12.30  น. 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2  พ.ศ.2535 ) (ฉบับที่ 3  
  พ.ศ.2543) 
- พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  
- พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518  
- พระราชบัญญัติน้ าบาดาล  พ.ศ.2520  
- การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
- การประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง  งานอาคาร  งานทาง  งานชลประทาน  
  งานท่อลอดเหลี่ยม   สะพาน 

วันเวลาที่สอบ วิชาที่สอบ 
วันพฤหัสบดีที่  12 กรกฎาคม 2561 
เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
-  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม 
-  ความรู้  ความสามารถทั่วไป 
-  ประสบการณ์ในการท างาน 
-  ประวัติการศึกษา 
-  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ 
-  วิสัยทัศน์  และทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 
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เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖1 

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

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ต าแหน่งประเภท ทั่วไป 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ 
บันทึกข้อมูลหรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้  

1.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การ
ลงทะเบียน รับหนังสือการร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการ
พิมพ์เอกสารจดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ 
ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

2.จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฎิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ  

3. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฎิบตัิราชการ รายชื่อ พนักงาน ข้อมูล
จ านวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฎิบัติเพ่ือสะดวกต่อการ ค้นหาส าหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้ 

4. ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด   

5.จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฎิบัติ เพื่อแจ้ง
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อรับทราบ หรือด าเนินการต่าง ๆ ต่อไป  

6. ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์  การดูแลรักษายานพาหนะ และ
สถานที่ เพื่อการด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ  และอาคารสถานที่เป็นอย่างถูกต้อง และมี ความ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

7.การรวบรวมรายงานผลการปฎิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวข้อกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฎิบัติงาน 

8.จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

9.จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนานิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ด าเนินงานต่าง 
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 

10.ปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 



 ๗ 

๑๑.อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุมและการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

๑๒.ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป  งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ 
งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
              ด้านบริการ 
  1.ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  ๒.ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
  ๓.ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
  ๔.ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฎิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฎิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรองซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      ๑.๓ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
      ๑.๔ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
      ๑.๕ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  
 ๒. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
      ๒.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
  ๒.๒ ทักษะการประสานงาน 

               



 ๘ 

  ๒.๓ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
  ๒.๔ ทักษะการบริหารข้อมูล 
 ๓. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงานในต าแหน่ง 
    ๓.๑ สมรรถนะหลัก  ๕  สมรรถนะ  
       ๓.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  ๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
  ๓.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  ๓.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ 
  ๓.๑.๕ การท างานเป็นทีม 
    ๓.๒ สมรรถนะประจ าสายงาน 
  ๓.๒.๑ การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
  ๓.๒.๒ การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
  ๓.๒.๓ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน                                                           
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ 

...................................... 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค 
  ก.ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน )(ระดับความยากง่ายของ
ข้อสอบตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง) 
  ๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๒.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๓.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๔.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  
  ๕.วิชาภาษาไทย 
  ๖.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล/ความรู้รอบตัว(เหตุการณ์
ปัจจุบัน) 
  ข.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)(ก าหนดเนื้อหาตาม
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง)อาทิ เช่น 
  ๑.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๒.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๓.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๔.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๕.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 
  ๖.ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป 
  ๗.ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม”ลักษณะงานที่ปฎิบัติ”ของต าแหน่งที่สมัคร 
  ค.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฎิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม 
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรรค์ ปฎิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
   
 
 
 
 
 
 


