
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ 
------------------------------- 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  ๑  ตำแหน่ง  ๑  อัตรา        
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ บังคับใช้ตามมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และข้อ ๑๘  ข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๔๗ จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลยาง  ดังต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
๑.๑  พนักงานจ้าง ประเภทตามภารกิจ 

 (๑)   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน ๑ อัตรา                                    
คุณสมบตัิทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ดังนี้ 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๗   ดังต่อไปนี้ 

(๑)   มีสัญชาติไทย 
(๒)   มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  และไม่เกินหกสิบปี 
(๓)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับ
พนักงานส่วนตำบลกำหนด  ดังนี้ 

ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 
ค.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ง.   โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรอืเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

-2-/(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูก... 
 

 
 



 
-2- 

 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

   ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง     
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน     
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 
   ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตาม
แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. ด้านการปฏิบัติการ                                    
    1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ  

การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  
                                   ๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
                                   ๑.๓ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน 
ข้อมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสำหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้  
                                   ๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  

    
-3- / 1.5 จัดทำและแจกจ่าย... 
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     1.5 จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ  

เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป  
     1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน 

เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและ 
สถานที ่เพ่ือให้การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 
                                    ๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน      
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

     1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือให้ 
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

     1.9 จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ 
ฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 

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

     1.11 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน 
ในเรื่องการประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา 
และบรรลุวัตถุประสงค์  

     1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานบประมาณ 
งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                              ๒. ด้านการบริการ  
                                  2.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

   2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  

   2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
ต่อไป 

   2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ 

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  

1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย  
  1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1  
  1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร ิ 
        ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ระดับ 1  
  1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 2  
  1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1  
  1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 1  
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2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
  2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1  
  2.2 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1  
  2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1  
  2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1  
3. สมรรถนะท่ีจำเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
  3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
  3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 1  
  3.1.2 การยึดมัน่ในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1  
  3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน    ระดับ 1  
  3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1  
  3.1.5 การทำงานเป็นทีม      ระดับ 1  
  3.2 สมรรถนะประจำสายงาน  
  3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์      ระดับ 1  
  3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1  
  3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1  
๒. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  

   ๒.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ ๑ 
   ๒.๒ ทักษะการประสานงาน      ระดับ ๑  
    ๒.๓ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ ๑  
   ๒.๔ ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ ๑  
    ๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้  ระดับ ๑ 

๓. สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
   ๓.๑ สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

                                  ๓.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ ๑  
                                  ๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ ๑                              
                                  ๓.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ ๑ 

   ๓.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ      ระดับ ๑  
   ๓.๑.๕ การทำงานเป็นทีม      ระดับ ๑  

                               ๓.๒ สมรรถนะประจำสายงาน  
   ๓.๒.๑ การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์     ระดับ ๑  
   ๓.๒.๒ การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   ระดับ ๑  
   ๓.๒.๓ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ ๑  
   ๓.๒.๔ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม    ระดับ ๑ 
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    ๔.   อัตราค่าตอบแทน 
   ๔.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     

๔.๑.๑  ผู้สอบได้และได้รับการทำสัญญาจ้างให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างตาม 
ภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน     
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง จะได้รับอัตราค่าตอบแทนใน            
อัตราเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

- ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง จะได้รับอัตราค่าตอบแทน                   
ใน อัตราเดือนละ  ๑๐,๘๔๐ บาท (หนึ่งหม่ืนแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง จะได้รับอัตราค่าตอบแทน                 
ใน อัตราเดือนละ  ๑๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 ๕.  วัน  เวลา  และ  สถานที่รับสมัคร 
  ๕.๑   ผู้สนใจสามารถสมัครสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประเภทตามภารกิจ ได้ที ่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยาง  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม   
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๐๖๘20   ในวันและเวลาราชการ   

  ๕.๒  กำหนดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 มิถุนายน ๒๕๖4 ณ  ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลยาง  อำเภอบรบือ  จงัหวัดมหาสารคาม  ในวันและเวลาราชการ   
  ๕.๓  วิธียื่นใบสมัคร 
     ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ 
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารอย่างละ  
๑ ชุด มายื่นในวันรบัสมัครสอบ   ดังนี้ 

๑. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง  และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุ 
สาขาที่จะใช้สมัครสอบ กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ  ๑  ฉบับ 
                                    ๒. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน ๖ เดือน(นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๓ รูปโดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุลตำแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 

๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๔.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือพนักงาน 

รัฐวิสาหกิจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
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๕. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ 

พนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๖ ซ่ึง
ออกไม่เกิน ๑ เดือน  นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 

๖.  เอกสารอื่นๆ   เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ฯลฯ   (ถ้ามี) 
  สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก   
หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบล 
ยางจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

 ๖.   ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก  จำนวน  ๑๐๐  บาท 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว  
เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด     

  ๗.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและดำเนินการสอบเพ่ือการสรรหา
และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาง  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  ดังนี้ 
 ๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ ในวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖4 
 ๗.๒ ดำเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 22 มิถุนายน  ๒๕๖4  
 ๗.๓ ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 23 มิถุนายน  ๒๕๖4 

  ๘.   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก  แบ่งออกเป็น   ๓   ภาค  คือ 
  ก.   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน   โดยทดสอบภาค
ความรู้ความสามารถท่ัวไปตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้   ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน 

     ข.   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง  (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม   
๕๐  คะแนน โดยทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน หรือให้ทดลอง
ปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม 
 ค.   ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยทดสอบ                
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  หรือวิธีการสอบปฏิบัติ  หรือให้ทดลองปฏิบัติงาน 
หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม   

รายละเอียดตามภาคผนวก  ก   แนบท้ายประกาศนี้ 

   ๙.   เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  โดยดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ 
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  ๑๐.  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่าน 
 ๑๐.๑  การข้ึนบัญชีผู้สอบได้เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ 
ที่สูงกว่า   ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า   
 ๑๐.๒ บัญชีผู้สอบได้เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 
ในกรณีที่มีผู้สอบได้มากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มสีมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  ก็อาจพิจารณาจัดจ้าง 
ผู้สอบได้จากบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ท่ียังไม่หมดอายุก็ได้ 
 ๑๐.๓ ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้สอบได้เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้   ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้  คือ 

๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้สอบคัดเลือก 
๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานจ้างในเวลาที่องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลยางกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๐ วันนับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุ 
และแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้   
 ๑๑.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ข้ึนไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
เพ่ือแตง่ตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง 
 ๑๑.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ 
กำหนดไว้ตามประกาศฯ นี้   จะนำมาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
 ๑๑.๓ การทำสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางจะทำสัญญาจ้าง ดังนี้ 

 ๑)  ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  จะบรรจุและแต่งตั้งโดย
ทำสัญญาจ้างไม่เกิน ๔ ปี ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6)  
 ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลยางจะทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรได้ 
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) มีมตใิห้ความเห็นชอบแล้ว
เท่านั้น  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  1 เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 

   (นายบุญเพ็ง   ศรัทธาคลัง) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง 
 

 



 

ภาคผนวก ก.  แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ 

ลงวันที่  ๑  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
----------------------------------- 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก   แบ่งออกเป็น   ๓   ภาค  คือ 
 ก.   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
   ๑. วิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
   ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น   
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่างๆความสามารถในการ
คิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ  ข้อความ  หรือรูปภาพ  การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ  
สัญลักษณ์  สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ 
   ๒. วิชาภาษาไทย 
   ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจาก
ข้อความสั้น ๆหรือจากบทความ และการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆจากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือ
ข้อความสั้น ๆ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาหรือการเขียนเรียงความ  หรือการทดสอบอย่างอ่ืนที่
เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

 ข.   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน   
โดยวิธีสอบข้อเขียน  หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม 
   ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และทีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และทีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544ลี่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
๔. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
๖. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ 

 ค.   ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์   
หรือวิธีการสอบปฏิบัติ  หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม   
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  
อารมณ ์ ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
 


