
 
 
 
 

 
ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลเวียง 

เรือ่ง  รบัสมคัรบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนกังานจาง 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย  ประสงคจะดําเนินการ 
สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพ่ือแตงต้ังเปนพนักงานจาง  ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕  และ
มาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ขอ ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒     
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนายน ๒๕๔๗   และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

๑.  ตําแหนงที่รับสมัคร 
  พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  1  อัตรา ไดแก 
     ๑.   ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ) สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  จํานวน  ๑  อัตรา 
  พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา ไดแก 
  1.   ตําแหนงคนงานทั่วไป      จํานวน   1      อัตรา 
 
   

๒.    คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
   ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงราย  กําหนดใหผูซึ่งจะไดรับการจาง
เปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบป      
  (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน       
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบ้ืองตน  สําหรับ
พนักงานสวนตําบล  

(๕)   ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๖)   ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น   คณะผูบริหารทองถิ่น   สมาชิกสภาทองถิ่น 
(๗)   ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘)   ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

อ่ืนๆ  ของรัฐ 
 
 
 
                    / หมายเหตุ......... 



-๒- 
หมายเหตุ  ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิสภา
ทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรค
ตองหามตามประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวนตําบล มายื่นดวย 

         ๒.๒.   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
           (๑)  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)    สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ัน ตามที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.เชียงราย) กําหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย ภาคผนวก ก.) 
       

๓.  ระยะเวลาการจาง  คาตอบแทนและสิทธิประโยชน 
  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

  1. ระยะเวลาการจาง คราวละไมเกิน  ๔  ป  โดยอาจมีการตอระยะเวลาการจางไดอีก  และ 
ไดรับอัตราคาตอบแทนตามบัญชีกําหนดอัตราคาตอบแทนผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. ก.จ. 
ก.ท. และก.อบต.รับรองคุณวุฒิ หรือผูมีทักษะประสบการณ  และใหไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว ตาม
ประกาศ ก.จ., กท.และ ก.อบต.เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง 
และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว   
  2. อัตราคาตอบแทน ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

ไดรับคาตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท คาครองชีพ 2,000 บาท 

ตําแหนง คนงานทั่วไป 
  1. ระยะเวลาการจาง คราวละไมเกิน 1 ป โดยอาจมีการตอระยะเวลาการจางไดอีก  ให 

ไดรับอัตราคาตอบแทนตามบัญชีกําหนดอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง และใหไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว 
ตามประกาศ ก.จ., กท.และ ก.อบต.เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น 
ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
  2. อัตราคาตอบแทน คนงานทั่วไป 

ไดรับคาตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท คาครองชีพ 1,000 บาท 

๔.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร   
ผูที่ประสงคจะสมัคร ขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวยตนเอง  ระหวางวันที่  24  ตุลาคม –  

6  พฤศจิกายน 2562   เวลา  ๐8.3๐ – ๑๖.3๐  น.  (เวนวันหยุดเวลาราชการ)  ณ  ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย 

๕.  หลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร 

         ๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน 3 รูป 
         ๒. สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน    ๑    ฉบับ 
         ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน    ๑    ฉบับ 
         ๔. สําเนาวุฒิการศึกษา (ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ)   จํานวน    ๑    ฉบับ 
         ๕. ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน จนถึงวันสมัคร    จํานวน    ๑    ฉบับ 
         ๖. หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนช่ือหรือสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ    จํานวน    ๑    ฉบับ  

 

/สําหรับการสมัคร... 
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สําหรับการสมัครสอบครั้งน้ีใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองวาเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ตรงตามประกาศรับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร  พรอมทั้ง         
ย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน 

ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศน้ี  หรือขอความที่
แจงไวในใบสมัครหรือเอกสารที่ใชประกอบใบสมัครไมถูกตองครบถวน  หรือวุฒิที่ใชในการสมัครไมถูกตอง  
องคการบริหารสวนตําบลเวียง  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  หรืออาจถอนช่ือผูสมัครจากบัญชี
รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกหรือบัญชีผูไดรับการคัดเลือกไดตามกรณี  และหากมีกรณีการปลอมแปลง
เอกสารที่ใชสมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย               

๖.   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
  ผู สมั ครตอง เสี ยค าธรรม เ นียมในการสอบคนละ   ๑๐๐   บาท  สํ าหรับ ตํ าแหน ง  
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ คาธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 50 บาท สําหรับตําแหนง คนงานทั่วไป  
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายช่ือวาเปนผูมีสิทธิสอบแลว  เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งน้ี
ทั้งหมด  เน่ืองจากมีการทุจริต  หรือสอไปในทางทุจริต  จึงจะจายคืนคาธรรมเนียมสอบผูสมัครสอบเฉพาะผูที่มิได
มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตน้ัน 

๗. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร   
                      องคการบริหารสวนตําบลเวียงจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรรใน
วันที่  8  พฤศจิกายน  ๒๕๖2  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา  
จังหวัดเชียงราย  และทาง www.tambonwiang.com       
  

  ๘. หลกัเกณฑการเลือกสรร 
   หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน  จะยึดหลักสมรรถนะ ที่จาํเปนตองใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ วิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธี ไดแก การสอบขอเขียน และการสัมภาษณ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร กําหนด 

๙. วิธีการเลอืกสรร 
          หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานใหยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใชสําหรับการ 
ปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด ดวยวิธีการสอบขอเขียน และวิธีการสอบสัมภาษณ  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย ภาคผนวก ค.) 

๑๐. เกณฑการตดัสนิ 
   ผูที่ถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรประเมินสมรรถนะ จะตองเปนผูที่ไดคะแนนไมนอยกวารอย 
ละ ๖๐ ของสมรรถนะแตละภาคตามที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรกําหนด  

๑๑.  กําหนดวนั เวลา การคดัเลอืกและการเลอืกสรร 
๑๑.๑ กําหนดสอบ ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน)  ในวันศุกร ที่  

15  พฤศจิกายน ๒๕๖2 เวลา ๐๙.0๐ – 11.00 ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา  
จังหวัดเชียงราย   

๑๑.2 สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ในวันศุกร ที่ 15 พฤศจิกายน  
๒๕๖2  เวลา 13.0๐ น.เปนตนไป   ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา   
จังหวัดเชียงราย   

http://www.tambonwiang.com/


12. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
                     ประกาศโดยปดประกาศ ในวันที่  18  พฤศจิกายน  ๒๕๖2 เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป  
ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย และทาง
www.tambonwiang.com 

 

 ๑3. การขึน้บญัชผีูทีผ่านการเลอืกสรร 
   การประกาศบัญชีรายช่ือผูที่ผานการเลือกสรร จะเรียงลําดับผูที่ไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ ใน 
กรณีที่ผูผานการเลือกสรรไดคะแนนเทากัน ใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา  
 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบอยางเดียวกัน
อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งน้ีเปนอันยกเลิก 

  ๑4. การสัง่จางและแตงตัง้ 
   ผูที่ไดรับการสรรหาจะไดรับการจางเปนพนักงานจางตามลําดับในบัญชีสรรหาและเลือกสรรฯ ได
ในแตละตําแหนงตามตําแหนงที่รับสมัครในประกาศน้ี และการใหรับอัตราคาตอบแทนตามประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3  ลงวันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๖2   องคการ
บริหารสวนตําบลเวียง จะดําเนินการจางและแตงต้ังผูผานการเลือกสรรในตําแหนงตามลําดับที่ไดประกาศขึ้นบัญชี
ไว ซึ่งไดตรวจสอบแลววาผูที่ไดรับการสั่งจางเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจางและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง และไดรับความเห็นชอบจาก ก. อบต. จังหวัดเชียงราย แลว
เทาน้ัน ทั้งน้ี หากตรวจสอบพบภายหลังวา ผูสอบคัดเลือกไดขาดคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด องคการบริหาร
สวนตําบลเวียง อาจถอนรายช่ือผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูที่ไดรับการสอบคัดเลือกได  

15. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  องคการบริหารสวนตําบลเวียง กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูที่ไดรับการจาง
เปนพนักงานจางปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ คือ 
  ครั้งที่ 1 ประเมินในชวงเวลาการปฏิบัติงาน  ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
  ครั้งที่ 2 ประเมินในชวงเวลาการปฏิบัติงาน  ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 
  โดยใชผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางในการประกอบการพิจารณาเลื่อน
คาตอบแทน การเลิกจาง หรือการตอสัญญาจางของพนักงานจาง 

16.  เงื่อนไขอื่นๆ   
          อน่ึง ในการสมัครครั้งน้ี  หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวน  หรือไม 
ถูกตองตามประกาศรับสมัคร  องคการบริหารสวนตําบลเวียงจะถือวาเปนผูที่ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไมมี 
สิทธิไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเวียงหรือขาดจากการเปนพนักงาน 
จางขององคการบริหารสวนตําบลเวียงในกรณีที่ไดทําสัญญาจางไวแลวโดยไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 

       

(ลงช่ือ) 
       (นายกิตติพงษ  วงษา) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 

http://www.tambonwiang.com/


ภาคผนวก  ก. 
 

คณุสมบัตเิฉพาะตาํแหนง  หนาทีค่วามรบัผดิชอบ 
ลกัษณะงานทีป่ฏบิัตแิละความรูความสามารถทีต่องการ 

แนบทายประกาศองคการบรหิารสวนตําบลเวยีง 
เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเปนพนกังานจาง ลงวนัที ่15 ตลุาคม ๒๕๖2 

********************* 
   
๑. พนักงานจางตามภารกิจ  ประเภทผูมีคุณวุฒ ิ ตําแหนง   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

หนาที่และความรับผิดชอบหลัก  
   ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่ งไมจํ าเปนตองใชผูสํ า เร็จการศึกษาระดับ

ปริญญา ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง  แบบอยาง  ขั้นตอน  และ
วิธีการที่ชัดเจน  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ   ดังน้ี 

๑.  ดานการปฏิบัติการ 
๑.๑  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป  ไดแก  การรับ – สงหนังสือ 

การลงทะเบียน  รับหนังสือ  การรางโตตอบหนังสือราชการ  การบันทึกขอมูล  การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน  และ
การพิมพเอกสาร  จดหมาย  และหนังสือราชการตาง ๆ  การเตรียมการประชุม  เปนตน  เพ่ือสนับสนุนใหงานตาง 
ๆ  ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได 

๑.๒  จัดเก็บเอกสาร  หนังสือราชการ  หลักฐานหนังสือ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพ่ือสะดวก 
ตอการคนหา  และเปนหลักฐานทางราชการ 

๑.๓  รวบรวมขอมูล  จัดเก็บขอมูลสถิติ  เชน  สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  รายช่ือพนักงาน  
ขอมูลจํานวนบุคลากร  เอกสารอ่ืน ๆ  ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกตอการคนหาสําหรับให
เปนหลักฐานตรวจสอบได 

๑.๔  ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ที่ 
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารทั้งหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด 

๑.๕  จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือ 
แจงใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการตางๆ ตอไป 

๑.๖  ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน 
เชน การจัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพ่ือใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และมีความ
พรอมใชงานอยูเสมอ 

๑.๗  การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน  เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน 
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพ่ือนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๑.๘  จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพ่ือใหการ 
ประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 

๑.๙  จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม การฝกอบรม 
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพ่ือใหเอกสารที่ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงานตางๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา 

              /๑.๗  การรวบรวม......... 
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๑.๑๐  ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปดเผย ตาม พ.ร.บ.ขอมูล 
ขาวสาร เพ่ือใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร 

๑.๑๑  อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงาน ในเรื่อง 
การประชุม และการดําเนินงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค 

๑.๑๒  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่ 
เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ  
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 

๒. ดานการบริการ 
๒.๑  ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบ้ืองตนแกบุคลากร  ประชาชน  ผูที่มาติดตอ  และ 

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
๒.๒  ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ   

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 
๒.๓  ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพ่ือใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนไดตอไป 
๒.๔  ผลิตเอกสารตางๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติ 

หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

            มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี  
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่  

ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง  

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุก 
สาขาวิชาที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการ
ฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรอง
จากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง  

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี ทุกสาขาวิชาที่  
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง  
 
 อัตราคาตอบแทน 

ไดรับคาตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท คาครองชีพ 2,000 บาท 
........................................................ 

 
 
 

 



ภาคผนวก  ข 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลเวยีง 
เรือ่ง  รับสมคัรบคุคลเพื่อการสรรหาและการเลอืกสรรเปนพนกังานจาง 

ลงวนัที ่ 15  ตลุาคม  2562 
********* 

 
1.ชื่อตําแหนง       คนงานทั่วไป    จํานวน   1   อัตรา 
   

ลกัษณะงานทีป่ฏบิัตแิละหนาที่ความรบัผดิชอบของตําแหนง 
                    งานใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย       

2.คณุสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนง 
  - มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกบัลักษณะ โครงสราง บทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
  - มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่  
 
3.ความรูความสามารถทีต่องการ 
           - ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป 

- งานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 
   
4.ระยะเวลาการจาง 
  ระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ  1  ป 
 
 5.อตัราคาตอบตอบแทนพนกังานจาง 

                   อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท พรอมคาครองชีพช่ัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกฎหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ค. 

หลกัสูตรและวธิีการสอบแขงขนั 

๑.  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    
  

 ๑ . 1  ภ า ค ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ฉ พ า ะ ตํ า แ ห น ง  
(คะแนน  100  คะแนน) 

ทดสอบความรู ความสามารถทั่วไป และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  โดยเฉพาะตามทีร่ะบุไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยวิธีสอบขอเขียน ภาคปรนัย 80 คะแนน และภาคอัตนัย 20 คะแนน รวม 100 
คะแนน โดยคาํนึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยมีขอบขายรายวิชาที่
สอบ  ดังน้ี 

1. ความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล  
2.  วิชาภาษาไทย ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปหรือตีความจาก ขอความ

สั้นๆ หรือบทความ หรือใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆหรือทดสอบโดยการอยางอ่ืนที่เหมาะสม  
3.  วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

  4. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
  5. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. ๒๕62                                        
 6. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542  

7. พระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
8. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพ่ิมเติม  
9. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544  
10.ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (การบันทึกขอมูล)  

  11. ความรูเกี่ยวกับงานธุรการงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป   
12. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และสถานการณ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 

 

          ๑.๓  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)  (10๐ คะแนน) 

 โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่  จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา   ประวัติ 
การทํางาน   และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ  ทั้งน้ีอาจใชวิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได  เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในดานตางๆ เชน  ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่  ความสามารถ  
ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม  ปฏิภาณ  ไหวพริบ  การปรับตัว
กับผูรวมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



2. ตําแหนง คนงานทั่วไป 
 

๑.  ช่ือ   ตาํแหนง   คนงานทั่วไป   

๒.  ประเภทพนักงานจาง  
  ( )   พนักงานจางทั่วไป  
   ตําแหนง   คนงานทั่วไป  (ระยะเวลาการจางไมเกิน ๑  ป )  

๓.   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

๔.  การกําหนดและประเมินสมรรถนะ 
 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธกีารประเมนิ หมายเหต ุ
1. ความรู 

-  เกี่ยวกับลักษณะ โครงสราง 
บทบาทหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล 
- ความสามารถในการศึกษา
วิเคราะหและสรุปเหตุผล  
- วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู
ความสามารถในการใชภาษา โดย
การใหสรุปหรอืตีความจาก ขอความ
สั้นๆ หรือบทความ หรือใหพิจารณา
เลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆหรือ
ทดสอบโดยการอยางอ่ืนที่เหมาะสม  
- วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2560 
- พระราชบัญญั ติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ . 
๒ ๕ ๓ ๗  แ ล ะ แ ก ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ถึ ง  
(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. ๒๕62                                        
 

 
๑๐๐ 

 
สอบขอเขียน 100 ขอ 

 

2. คณุสมบัตสิวนบคุคล อืน่ ๆ 
(สมัภาษณ) 

- ดานมนุษยสัมพันธ 
- ดานปฏิภาณไหวพริบ 
- ประสบการณทํางาน 
- อ่ืน ๆ  

 

25 
25 
25 
25 

สัมภาษณ 

 

 รวม 2๐๐ คะแนน  
 

 


