
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
………………………… 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ  มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ประจ าปีงบประมาณ ๒561    
จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา 
 

  อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา  ๑๕  และมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ านาจเจริญ เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ข้อ 18 ,๑๙ (1),(3) และข้อ 20 ลงวันที่  ๕   กรกฎาคม  ๒๕๔๗ ดังนั้น 
เพ่ือให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง               
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งและประเภทพนักงานจ้างที่รับสมัคร  
1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา    

  1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา สังกัดกองคลัง   
       1.2  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา   

  1) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) 1 อัตรา สังกัดกองช่าง 
  รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้  
(ผนวก ก.) 
       

  2.   คุณสมบัติของผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

        2.๑   คุณสมบัติท่ัวไป  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตาม ข้อ  ๔  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดอ านาจเจริญ ลงวันที่  ๕ กรกฎาคม  ๒๕๔๗  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ดังต่อไปนี้ 
          (๑)  มีสัญชาติไทย 

        (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี   
         (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค   
การเมือง 
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(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
    ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17  มีนาคม 2538 โดยอนุโลม หากสมัครแล้วบวช
เป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างด าเนินการสรรหาและเลือกสรรก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ประเมินสมรรถนะ 
   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
   2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสมัครแต่ละต าแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้(ภาคผนวก ก)   
 
       3.  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ  
       3.1  อัตราค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง แนบท้าย ประกาศ ก.
อบต.จังหวัดอ านาจเจริญ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 กันยายน 
2558 
       ๓.2  สิทธิประโยชน์ 

   (๑)  สิทธิเกี่ยวกับการลา 
    (๒)  สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 
   (๓)  สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 
   (๔)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
   (๕)  ค่าเบี้ยประชุม 

           (๖)  สิทธิอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การ
ได้รับสิทธิวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบประกาศ  หรือมติคณะรัฐมนตรี 
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  4.  การรับสมัคร 
       4.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง   ได้ที่      
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ  ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม  2561  ในวันและเวลาราชการ และสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ โทรศัพท์
หมายเลข 0-๔๕๕๒-๓๙๑๘ 

     4.2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
              ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง พร้อมทั้งน า
หลักฐานฉบับจริง และรับรองส าเนาความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร ดังต่อไปนี้  
         (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน  ๑  ฉบับ 
         (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน  ๑  ฉบับ   
           (๓)  ใบรับรองแพทยต์้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย (พ.ศ. ๒๕๓๕)            จ านวน  ๑  ฉบับ
                  (๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑ นิ้ว    
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล  ต าแหน่งที่สมัครหลังรูปด้วยตัวบรรจง   จ านวน  ๓  รูป 

  (๕) ส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษา (ปริญญาบัตร  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง 
ทีแ่สดงว่าเป็นผู้วุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร)  ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ  เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันเปิดรับสมัครคือ วันที ่ 24  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕61        จ านวน 1  ชุด 

(๖) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล(ถ้ามี)  
(7) หนังสือรับรองประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) 
(8) ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ เอ 4 (A๔) เท่านั้น 
(9) ส าเนาหนังสือส าคัญที่แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร  
หมายเหตุ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือก ากับไว้ในเอกสารทุกแผ่น 
       4.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ในวันยื่น 
ใบสมัคร ดังนี้  

        ต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งละ  100 บาท 
  ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งละ 50 บาท  

     ค่าธรรมเนียมสมัครจะไม่คืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรแล้ว  เว้นแต่มีการขอยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริต  จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได ้
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            4.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง 

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐาน ตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  
     

  5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร   หลักเกณฑ์การเลือกสรร    สถานที่   และ
ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร 
        องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  หลักเกณฑ์การ
เลือกสรร  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร   ในวันที่  7  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61  ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ  และที่เว็ปไซต์ www.huayrai.go.th 
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับการคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสรร
หาและเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยวิธีการสอบข้อเขียน  

สอบสัมภาษณ์หรือทดลองปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561      
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยไร่  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข)  
 

7.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค 

ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 

๘.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
8.1 การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ  

ที่ได้ ในวันที่ 10 สิงหาคม  2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวัด
อ านาจเจริญ  และที่เว็ปไซต์ www.huayrai.go.th  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งรวมกับภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยขึ้นบัญชีจากผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
ก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี    
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        8.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
              องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่
วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  คือ 
                                (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
             (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่ด าเนินการ                                    
เลือกสรรหรือผู้มีอ านาจสั่งจ้างก าหนด  โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ  ก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า  ๗  วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
             (๓)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะท าสัญญาจ้างในต าแหน่งที่                                             
ผ่านการเลือกสรร 
 

9. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ก าหนด และ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  จะท าสัญญาจ้างตามต าแหน่งที่ผ่านการสรรหา ตามระยะเวลา ค่าตอบแทนที่ก าหนด
ท้ายประกาศรับสมัครนี้  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ านาจเจริญ (ก.อบต.
จังหวัด) ด าเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่งพนักงานจ้างตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
          9.๑  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  จะได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งตามล าดับ ที่ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้ 
          9.2  หากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามท่ีก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ขอสงวนสิทธิในการเลือกสรร และ
ท าสัญญาจ้างและจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีท่ีได้ท าสัญญาจ้างแล้ว 
      การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามประกาศนี้  ด าเนิน การในรูปของ
คณะกรรมการโดยยึดสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่
ยุติธรรมโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสีย
ทรัพย์สินให้แก่บุคคล  หรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าว
ประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบคัดเลือกได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรได้ทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
    

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
 
     (ลงชื่อ) 
 

             (นายเสนียน  แพงจ่าย)  
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
 
 
 
 
 
 
 

....................รา่ง/พิมพ์ 

....................ตรวจทาน 
………………..หน.ส่วนฯ 
………………..รองปลัดฯ 
....................ปลัดฯ 



 
ภาคผนวก  ก 

  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ลงวันที่ 17 กรกฎาคม  2561 
 

ประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป   
 

ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) 
- สังกัดกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 

    
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นต้น และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1  ช่วยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป  ได้แก่  การรับ-ส่งหนังสือ  
การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาการเบิกจ่ายเงินและการ
พิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับให้งานต่างๆ ด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.2  ช่วยจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อ 
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

1.3  ช่วยรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน 
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืนๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้ 

1.4  ช่วยตรวจ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

1.5  ช่วยจัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อ 
การค้นส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.6  ช่วยด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น 
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี่ความพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

1.7  ช่วยรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)  
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

1.8  ช่วยจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ 
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
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1.9  ช่วยจัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม 
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 
                         1.10 ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
      1.11 ช่วยอ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการ
ประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลาและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
      1.12 ช่วยศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. ด้านการบริการ 
2.1  ช่วยให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน 

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
       2.2 ช่วยติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
       2.3 ช่วยให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
       2.4 ช่วยผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   - ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
 
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
      ๑.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 

    1.๒ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
       1.๓ ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

    1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
              1.๔ มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 

2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
    2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
    2.2 ทักษะการประสานงาน 
    2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
    2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล 
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ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี (เริ่มจ้าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)   
 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือน เดือนละ 9,00๐ บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพตาม
กฎหมายก าหนด 
 
สิทธิประโยชน์ 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ านาจเจริญ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานจ้างและตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก ข 

หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม  2561 

พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) 
 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

1. รัฐธรรมนูญไทยแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
ประกาศ/ค าสั่ง คสช. 

2. พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
     3.  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
     4. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 
     5. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ด้านความ
เข้าใจภาษา  
     6. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง 
 เศรษฐกิจและสังคม 
     7. ความรู้เกี่ยวกับการคิดค านวณ ด้านเหตุผล 
               
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 

1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
     2.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ 
 พ.ศ. 2526 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
     3.  ความรู้เกี่ยวกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดอ านาจเจริญ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
     4.  วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
     5. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
เพ่ือทดสอบความรู้
ความสามารถทั่วไป โดย
ค านึงถึงระดับความรู้
ความสามารถตามท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ในวันที่ 9  สิงหาคม  2561 
เวลา 09.30-11.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
เพ่ือทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ในวันที่ 9 สิงหาคม  2561 
เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทา้ย 



ความเหมาะกับต าแหน่ง (ภาค ค.)สัมภาษณ์) 
   1. บุคลิกภาพ 
   2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
   3. ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
   4. จริยธรรมและคุณธรรม 
   5. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
   6. ปฏิภาณไหวพริบ 
   7. ท่วงทีวาจา การพูดโต้ตอบ 
   8. ทัศนคติต่อองค์กรและหน่วยงาน 
   9. ประวัติการท างาน 
   10. สุขภาพร่างกาย 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ประเมิน
บุคคล เพ่ือพิจารณาภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง จาก
ประวัติส่วนตัว การศึกษา 
ประวัติการท างาน และ
พฤติกรรมที่ ปรากฏทางอ่ืนของ
ผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็
ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในด้านด่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรมการ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ และบุคลิกอย่างอ่ืน  
ในวันที่ 9 สิงหาคม  2561 
เวลา 15.30 เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
 

รวม 300  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561) 

ลงวันที่ 17  กรกฎาคม  2561 
 
 

ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
- สังกัดกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 

  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ 

2.1  เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา การจัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา  
น าส่งการซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ
ใช้งาน 

2.2  เป็นผู้ช่วยท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ 
พัสดุ เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 

2.3  เป็นผู้ช่วยร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเก่ียวกับงาน 
พัสดุเพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 

2.4  เป็นผู้ช่วยรายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 

2.5  เป็นผู้ช่วยศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบ 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2.6  เป็นผู้ช่วยชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้

2.7  เป็นผู้ช่วยจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปี 
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
หลังการด าเนินแล้วเสร็จ 

2.8  เป็นผู้ช่วยศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับพัสดุ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. ด้านบริการ 
            2.1 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
            2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 

/คุณสมบัติ... 

เอกสารแนบทา้ย 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรม
โยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่าง
เครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่า 
นี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง 
ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่า 
นี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง 
ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 

 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

      ๑.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
    1.๒ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 

       1.๓ ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว 

    1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
              1.5  ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 

    1.6 ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
    2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
    2.2 ทักษะการประสานงาน 
    2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
    2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล 

ระยะเวลาการจ้าง  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามระยะเวลาแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวัด
อ านาจเจริญ   
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือน เดือนละ 9,40๐ บาท และให้ได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวตามประกาศและหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 
สิทธิประโยชน์ 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ านาจเจริญ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานจ้างและตามท่ีกฎหมายก าหนด 



 
 

ภาคผนวก  ข 
หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561) 

ลงวันที่ 17  กรกฎาคม  2561 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

1. รัฐธรรมนูญไทยแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
ประกาศ/ค าสั่ง คสช. 

2. พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
     3.  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
     4. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 
     5. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ด้านความ
เข้าใจภาษา 
     6. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง 
 เศรษฐกิจและสังคม 
     7. ความรู้เกี่ยวกับการคิดค านวณ ด้านเหตุผล 
               
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 

1. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
     3.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ 
 พ.ศ. 2526 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
     4.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง 
     5.  ความรู้เกี่ยวกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดอ านาจเจริญ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
     6.  วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
     7.  ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” 
ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
เพ่ือทดสอบความรู้
ความสามารถทั่วไป โดย
ค านึงถึงระดับความรู้
ความสามารถตามท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ในวันที่ 9  สิงหาคม  2561 
เวลา 09.30-11.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
เพ่ือทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ที่
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ในวันที่ 9 สิงหาคม  2561 
เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทา้ย 



ความเหมาะกับต าแหน่ง (ภาค ค.)สัมภาษณ์) 
   1. บุคลิกภาพ 
   2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
   3. ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
   4. จริยธรรมและคุณธรรม 
   5. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
   6. ปฏิภาณไหวพริบ 
   7. ท่วงทีวาจา การพูดโต้ตอบ 
   8. ทัศนคติต่อองค์กรและหน่วยงาน 
   9. ประวัติการท างาน 
   10. สุขภาพร่างกาย 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ประเมิน
บุคคล เพ่ือพิจารณาภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง จาก
ประวัติส่วนตัว การศึกษา 
ประวัติการท างาน และ
พฤติกรรมที่ ปรากฏทางอ่ืนของ
ผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็
ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในด้านด่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรมการ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ และบุคลิกอย่างอ่ืน  
ในวันที่ 9  สิงหาคม  2561 
เวลา 15.30 เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
 

รวม 300  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


