
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจา้ง  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ   
สรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
(๑.๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด ส านักปลัด อบต. 
(๑.๒) พนักงานจ้างทั่วไป  

- ต าแหน่งคนงานประจ ารถบรรทุกขยะ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
  จ านวน ๑ อัตรา 

รายละเอียดต าแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก ) 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ

สรรหาและการเลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป   

(๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่ 
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดต่อยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา โดยเฉพาะคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ 

(๙)  ไม่เปน็ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับการบรรจุหรือ
แต่งตั้ง  
 หมายเหตุ ๑. ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก ต้องน าหนังสือจากองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเพ่ือ
ไปตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีต ารวจก่อนวันสอบคัดเลือก และถ้าหากผลการตรวจสอบพิมพ์
ลายนิ้วมือปรากฏว่าท่านมีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชจะบอกเลิก
สัญญาจ้างในทันท ี
     ๒. ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่
เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 
๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไชยราช ยื ่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ตั ้งแต่วันที ่ ๑๙-๒๗ เมษายน ๒๕๖๔           
ณ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๒-๖๙๔๖๑๙ ต่อ ๑๕  

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและ

ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป ให้ผู้สมัครสอบเขียน ชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัคร ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
  (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ         
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(๔)  ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ได้สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติก่อนวันที่รับสมัครวันแรกตามประกาศนี้ 
จ านวน ๑ ฉบับ      

(๕)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนวันสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๖)  เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล, ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท  

๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบ
พบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่
ต้น  

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย    
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะท าการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)                

ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)       
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ดังนี้ 

๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๓) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 
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๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ

คะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอ  
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณี  

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างที่องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชก าหนด ทั้งนี้

จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนตามระเบียบฯ 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
            ประทีป  ทั่งศรี 

   (นายประทีป  ทั่งศรี) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

(ผนวก ก) 
 

รายละเอียดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

* * * * * * * * * * * * 
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ  

ชือ่ต าแหน่ง ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัด ส านกัปลัด อบต. 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน 
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การ

ลงทะเบียนรับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการ
พิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ
ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมาย มีหลักฐานตรวจสอบได้ 

๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

๑.๓ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน 
ข้อมูลจ านวยบุคลากร เอกสารอ่ืนๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหา
ส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจาก
ข้อผิดพลาด 

๑.๕ จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ
แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 

๑.๖ ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น 
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพื่อให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน              
(ธรรมาภิบาล) และเอการที่เก่ียวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

๑.๙ จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินการ
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 

๑.๑๐ ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

๑.๑๑ อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่อง
การประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา 
และวัตถุประสงค์ 

๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. ด้านการบริการ 
๒.๑ ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ

หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒ ติดต่อประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
๒.๓ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้

ต่อไป 
๒.๔ ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิใน
ทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
และเก็บรักษาเอกสารส าคัญทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ
จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ 

ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการ     
ฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการ
รับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิตหรือผานการ   
ฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการ 
รับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อยางอ่ืนที่เทียบไดไม่ต่ ากวานี้ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิตหรือผานการฝก 
อบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการ
รับรอง จากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

๑. ภาคความรู ้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
    ๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตผุล 
          เป็นการสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรปุเหตุผล โดยการสรุปความหรือจับ
ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรปุเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม หรือให้ศึกษาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเปน็ไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือ
ให้ศึกษาวิเคราะห์และสรปุผลอย่างอื่น ซึ่งทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างกไ็ด้ 
    ๑.๒ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
          เป็นการทดสอบความรู้เกีย่วกับกฎหมาย ระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบ
งานสารบรรณ การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบยีบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ 
    ๑.๓ วิชาภาษาไทย 
         เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความเห็นตีความจาก
ข้อความสั้นๆ หรือบทความและพจิารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุม่ประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกลา่ว 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน ง (ภาค ข) 
    ๒.๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
    ๒.๒ พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
    ๒.๓ ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิม่เตมิจนถึง
ปัจจุบัน 
    ๒.๔ ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ 
    ๒.๕ ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมลู) 
    ๒.๖ ความรูเ้กี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบรหิารงานท่ัวไป 
    ๒.๗ ความรู้ที่เกีย่วกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบตัิ” ของต าแหน่งท่ีสอบ 
๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน ง 
    ๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏภิาณไหวพริบ 
    ๓.๓ มนุษยสมัพันธ์ 
    ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
    ๓.๕ การตดัสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
    ๓.๖ ความรู้ความสามารถพิเศษ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนตั้งแต่เวลา 
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
โดยสอบสัมภาษณ ์
ตั้งแต่เวลา  
๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

รวม ๓๐๐  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

* * * * * * * * * * * * 
๑.   ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด ส านักปลัด อบต.  
๒.   ต าแหน ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
๓.   ระยะเวลาการจ้าง  คราวละไม่เกิน ๓ ปี  
๔.   อัตราค าตอบแทน    

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิ 
  ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน     เดือนละ   ๙,๔๐๐  บาท 
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิ 
  ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน     เดือนละ  ๑๐,๘๔๐  บาท 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ 
  ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน     เดือนละ  ๑๑,๕๐๐  บาท 

๕.   สิทธิประโยชน ์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ของคณะกรรมการพนักงานส่วน 
ต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล) 
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รายละเอียดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

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

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ประจ ารถบรรทุกขยะ จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับ
ขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอยไปคัดแยกและท าลาย ภายใต้การก ากับตรวจสอบของหัวหน้างาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
๒. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

 
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   ๑.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
   ๑.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
   ๑.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
   ๑.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 

 
 
 
 

 

โดยสอบสัมภาษณ ์
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

รวม ๑๐๐  
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