
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

........................................... 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับ

สมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 26           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 การสรรหา
และเลือกสรร ข้อ 18 และ 19 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จึงประกาศรับสมัครบุคคล                
เพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
กองคลัง 
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

จ านวน  1  อัตรา 
 กองช่าง 

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
จ านวน  1  อัตรา 

 2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และ
การเลือกสรร     

2.1 คุณสมบัติทั่วไป  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  พ.ศ.  2547  ข้อ 4   

ข้อ 4 ผู้ซึ่งได้รับการเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์และไม่เกินหกสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด 
โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการ 
(ข) โรควัณโรค 
(ค) โรคเท้าช้าง 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
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(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิด 
    ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด    

ลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ   

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9)ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้  ทั้งนี้  เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร                            
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่     
22 กันยายน 2521 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ ด ารงต าแหน่ง    
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ     

รับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี ้ (เอกสารแนบท้าย 1) 
3. การรับสมัคร 

3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้สมัครจะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ณ ที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองพลับ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยก าหนด       
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2563  ในวันและเวลาราชการ 

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐาน  

ดังต่อไปนี้   
(๑) ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ฉบับภาษาไทย) 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบจ านวน 1 ฉบับ โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ อนุมัติภายในวันสมัคร 

(๒) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไปแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน 
นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน  1  ฉบับ   

(๓) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
(๔) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ    
(๕) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด  1  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 

6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  3  รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย   
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(๖) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ 
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณรตามหนังสือ             
ที่ นว 89/250 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่    
22 กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นภิกษุ หรือสามเณรในภายหลังระหว่างด าเนินการสอบสมรรถนะ
ก็ไม่อนุญาตให้รับการสอบสมรรถนะ หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสอบสมรรถนะ   

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
ผู้สมัครสอบต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต าแหน่งละ 100 บาท โดยช าระ

ค่าธรรมเนียมในวันสมัคร 
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบ
พบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น
ตั้งแต่ต้น       

 4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ          
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และจะด าเนินการสอบประเมินสมรรถนะในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563           
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ

รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบท้าย 2) 
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการสอบภาคความรู้ ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) รวมกันผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 ของคะแนนรวมทั้งหมด และสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60        
ของคะแนนรวมทั้งหมด  

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน

สอบที่ได้ในวันที่  21 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีคะแนนสอบ
สัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร นั้นโดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นสุดผลไป
เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับจากวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะ  
งานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี   
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8. การบรรจุและแต่งตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 
8.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งตามต าแหน่งที่สอบได้โดยได้รับ

การจัดจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรได้ 
8.2 กรณีผู้สอบได้และถึงล าดับทีที่ได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าในประกาศฯ   

นี้ จะน ามาเพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได ้
8.3 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จะเรียกผู้ผ่านการสรรหามาท าสัญญาจ้างและจัดจ้าง

เป็นพนักงานจ้าง ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ
จะท าสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น 

8.4 ในวันท าสัญญาจ้าง ผู้ซึ่งได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศนี้ 

   ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ หรือ  
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3259-8178 ในวันและเวลาราชการ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 21  เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
 
        
                (นายนที    เพ็งพิณ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
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(เอกสารแนบท้าย 1) 
 

ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
   1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือ      

การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและ
การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน
ต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

 1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

 1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน 
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืนๆที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

 1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง  ๆ      
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

 1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 

 1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น 
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน           
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

 1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 

 1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น  จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

 1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่อง
การประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามทีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา 
และบรรลุวัตถุประสงค์ 
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 1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่า ง ๆ       
ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์     
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 
 2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
 2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้

ต่อไป 
 2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา   
ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
1.2. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่ 
1.3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
1.4. ความรู้เรื่องกฎหมาย  
1.5. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 

2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2.2 ทักษะการประสานงาน 
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล 
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  100 คะแนน 

- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อบต. พ.ศ.  2538

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

100 
 
 
 

-โดยวิธีการทดสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย 
 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 100 คะแนน 
-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ

แก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ    

ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
-  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐      
- วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

 

100 
 
 

-โดยวิธีการทดสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๘- 

 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
- ประเมินบุคคลโดยวิธีสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ

ต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา   
หาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
เป็นต้น 
 

 
100 

 
-โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

รวม 300  

 

 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

วัน เวลา สอบ ต าแหน่งและวิธีประเมินสมรรถนะ สถานที่สอบ 
วันที่ 20พฤษภาคม 2563 
 
09.00 น. - 10.30 น. 
10.30 น. - 12.00 น. 
13.30 น. - 15.30 น. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)                  
3. ภาคความเหมะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 

ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๙- 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  21 เมษายน 2563 

 

1. ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

2. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
    หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง   

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก       
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนิ นการ
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ 
การด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม
และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3. ระยะเวลาการจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จะด าเนินการท าสัญญาจ้างไม่เกิน  3  ปี 

4. อัตราว่าง  2  อัตรา 

5. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


