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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

เรื่อง  รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖1 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะด าเนินการ
สอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  ๒  อัตรา อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๑๓,๒๓ ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗  ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗  หมวด ๔ ข้อ ๑๘,๑๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังร้อยเอ็ด ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๐ และตามหนังสือท้องถิ่นอ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด ที ่ รอ.๐๐๒๓.๖ /ว ๓๑๕  ลงวันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เรื่อง  เห็นชอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังต่อไปนี้ 
๑.ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  2  ต าแหน่ง 
              (๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ส านักปลัด)           จ านวน ๑ อัตรา 
   (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)   จ านวน 1 อัตรา 

๒.ระยะเวลำจ้ำง 
๒.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ท าสัญญาจ้างไม่เกิน  ๓  ปี (ระยะเวลาตามกรอบอัตราก าลัง) 

 

๓.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
       ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล 
    (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
    (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



๒ 
 
    (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
    (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

       ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
              ผู้สมัครสอบคัดเลือกต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงก าหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ( ภำคผนวก ก.) 

๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้วันสมัคร 
          ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใสแว่นตาด า ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  แผ่น ถ่ายครั้งเดียวกัน       
ไม่เกิน  ๖  เดือน  และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูป 

(๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนอย่างละ         
๑ ฉบับ 

(๒) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้
ไม่เกิน  ๑  เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๓) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ  จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๔) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๔๓) ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
ใบทะเบียนบ้านหย่าฯ  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 

               ส ำเนำเอกสำรทุกชนิดให้ถ่ำยเอกสำร โดยใช้กระดำษ A ๔ เท่ำนั้น ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัคร
สอบรับรองส ำเนำถูกต้องและลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ด้วย 
              ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จะไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณรตามหนังสือที่ นว ๘๙/
๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในมาตรา ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑  
               ส าหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองความถูกต้องว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศการรับสมัครสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
สอบรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และหากมีการปลอมแปลงเอกสารหรือใช้เอกสารปลอมไป
แสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกด าเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด 

๕. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 
          ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้ 
          พนักงานจ้างตามภารกิจ            ต าแหน่งละ      ๑๐๐      บาท 

๖. ระยะเวลำและสถำนที่รับสมัครและย่ืนใบสมัคร 
             ผู้สนใจติดขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐-๔๓๖๕-๕๒๑๒ (งานบริหารงานบุคคล) ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม- 7 กันยายน 2561 วัน
และเวลาราชการ 
 

๗. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 10 กันยายน ๒๕๖1 ณ   
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 



๓ 
 

๘. วัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จะด าเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์และทดสอบ
ปฏิบัติงานในวันที่  11  กันยายน  ๒๕๖1  ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

๙. วิธีกำรสอบคัดเลือก 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จะใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
ทั้ง ๓ วิธี ดังต่อไปนี้ 
        ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
        ๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
        ๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) 
 

๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน 
              ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ทั้งนี้ จะ
ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
 

๑๑. กำรประกำศผลสอบคัดเลือก 
                องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่  12  กันยายน  ๒๕๖1  ณ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

๑๒. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
              (๑) การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ี
มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพระต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
              (๒) บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่าง
เดียวกันนี้อีก  และได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้
มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการแต่งตั้ง 
              (๓) ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ 
                - ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
                - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงก าหนด 
                - ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง ในต าแหน่งที่สอบได้ 
 

๑๓. อัตรำค่ำตอบแทน 
๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  2 อัตรา 

             (๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   อัตราค่าตอบแทน ๙,๔๐๐ บาท/เดือน 
 
 



๔ 
 

๑๔. กำรสั่งจ้ำงและท ำสัญญำจ้ำง 
           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จะสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไว้ในต าแหน่งที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงต้องการตามล าดับที่ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
ของพนักงานจ้างฯ และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.อบต.ก าหนด หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ที่ได้รับการสั่ง
จ้างเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ 

            อนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จะท าสัญญาจ้างกับผู้ที่สอบผ่านและได้คะแนนสูงสุดในแต่ละ
ต าแหน่ง โดยพนักงานจ้างทั่วไปการท าสัญญาจ้างจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจจะ
ด าเนินการท าสัญญาจ้างต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วเท่านั้น 

            ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ (งานบริหารงานบุคคล) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร ๐-๔๓๖๕-๕๒๑๒ 

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    14    เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 

(นายบุญมี  นิจการ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
     ๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ส านักปลัด)  จ านวน    1    อัตรา 
 2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)  จ านวน    1    อัตรา 
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
             มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ 
ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง  

๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง  

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ 
ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง  

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร  
๑. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
๒. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๓. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
๔. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
๕. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  
๖. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
๗. ทักษะการประสานงาน  
๘. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
๙. ทักษะการบริหารข้อมูล  
๑๐. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
๑๑. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  
๑๒. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  
๑๓. การบริการเป็นเลิศ  
๑๔. การทางานเป็นทีม  
๑๕. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์  
๑๖. การสั่งสมความรู้ในสายอาชีพ  
๑๗. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  



๖ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรต าแหน่ง                                                                                  
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๓๐๐ คะแนน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   

-  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
-  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 

     ข.  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   

-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 -  มาตรฐานพนักงานจ้าง 

      ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  เต็ม  หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 

 ๑.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม    ๒๐ คะแนน 
 ๒.  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ      ๒๐ คะแนน 
 ๓.  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย   ๒๐ คะแนน 
 ๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ     ๒๐ คะแนน 

           ๕.  มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงานร่วมสังคม    ๒๐ คะแนน 

 

 

 

 
 
 

 


