
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกังานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง   
************************************ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร  เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  อาศัยอ านาจตามความ                
ในข้อ ๑๙  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน) จึงประกาศรับสมัครบุคคล  เพ่ือสรรหา                
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
               1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ประเภท ผู้มีคุณวุฒิ  ดังนี้ 

  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        จ านวน  1  อัตรา   สังกัด กองช่าง 
 

2.อัตราค่าตอบแทน 
          (1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ค่าตอบแทนเดือนละ    9,400   บาท  

(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)   ค่าตอบแทนเดือนละ  10,840   บาท  
(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     ค่าตอบแทนเดือนละ  11,500   บาท  

 

3.ระยะเวลาการจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวงจะด าเนินการจ้าง  โดยสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี    

 

 4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา                   
และเลือกสรร 
  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ดังนี้ 

4.๑   คุณสมบัติทั่วไป   ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2547  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 

 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘   ปีบริบูรณ ์และไม่เกิน  ๖๐   ปี   
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔ ) ไม่ เป็นผู้ มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้  ไร้ความสามารถหรือ              

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

 (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
          (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

/(5) ไม่เป็นผู้... 
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 (๕ )  ไม่ เป็นผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่                     
ในพรรคการเมือง 

 (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิด

ทางอาญา   เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ 
 (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
 (๙)  ไม่เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  (ในวันท าสัญญา) 
 ส าหรับพระภิกษุสามเณร   ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบแข่งขันได้  ทั้งนี้                     

ตามหนังสือส านักงาน  ก.พ.  ที่  นร  0904/ว 9  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2510  หนังสือส านักงาน  ก.ท.    
ที่  มท  0311/ว 5626  ลงวันที่  23  มกราคม  2521   และตามความในข้อ  5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม    
ลงวันที่  21  กันยายน  2521  หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังหรือระหว่างด าเนินการ
สรรหาก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหา  หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสรรหา 

 

  4.๒.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น   หน้าที่ความรับผิดชอบ                        

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตามท่ีก าหนดไว้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก  ท้ายประกาศฯ นี้ ) 
 

5.  การรับสมัคร 
5.๑   วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
-  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ได้ตั้งแต่วันที่   27  

ธันวาคม  2565 – 6  มกราคม  2566    ในวันและเวลาราชการ  (เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.)  ณ  ส านัก
ปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  ต าบลบ้านหลวง   อ าเภอแม่อาย   จังหวัดเชียงใหม่   
         5.2  ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
  ผู้สมัครสอบต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ต าแหน่งละ  ๑๐๐  บาท โดยช าระ
ค่าธรรมเนียมในวันสมัคร 
          5.3.  เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
  (1)  ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 

(2)  ส าเนาเอกสารทุกชนิดที่ ยื่นพร้อมใบสมัครใช้กระดาษ A4 เท่ านั้น  และต้องรับรอง                          
ความถูกต้องของส าเนาทุกฉบับ 

(3)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป                    
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใด  มีคุณสมบัติดังกล่าว                    
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้ 

 
 
 
 

/6.เอกสารและหลักฐาน... 
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6. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
     ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน    
     ไม่เกิน  ๖  เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   จ านวน   ๓  รูป 
(2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
(3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  ๑  ฉบับ 
(4)  ส าเนาหลักฐานส าเร็จการศึกษา  เช่น  ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน     
      (Transcript)       จ านวน  ๑  ฉบับ 
(5)  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศฯ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  
     นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร          จ านวน ๑ ฉบับ 
(6)  หลักฐานอ่ืนเช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  เป็นต้น     จ านวน  ๑  ฉบับ 

 

        7.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานทีส่อบ 
           7.1  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่   9  มกราคม  
2566   โดยปิดประกาศ  ณ   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 
053 - 106050 
  7.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  จะด าเนินการสอบ  ดังนี้ 

(1)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)         คะแนนเต็ม   50  คะแนน 
(2)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)         คะแนนเต็ม   50  คะแนน 

ในวันที่  12  มกราคม  2566  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
            และประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการสอบข้อเขียนภาคภาคความรู้ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก)                       
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)   ในวันที่   13  มกราคม  2566  โดยปิดประกาศ                                
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 053 - 106050 
            (3)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)                    คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
ในวันที่  16  มกราคม  2566  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  
 

       8.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
คณะกรรมการด าเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้าง จะท าการสรรหาและเลือกสรร 

พนักงานจ้างดังกล่าว โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน  (รายละเอียด                 
ตามภาคผนวก ข  ท้ายประกาศฯ นี้ ) 
 

      9.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร   ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)         

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  แต่ละภาคไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60  

ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ ง (ภาค ข) แต่ ละภาคไม่ ต่ าก ว่ าร้ อยละ 60  จึ งจะมี สิ ทธิ เข้ าสอบ                             
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 

 
 

/10.การประกาศผล... 
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       10.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร   
      ประกาศผลสอบ   ในวันที่  18  มกราคม  2566   โดยปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านหลวง  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 053 – 106050   
 

       11.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้  มีก าหนด  1  ปี  

นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  และหากตรวจสอบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนด  องค์การบริหาร                 
ส่วนต าบลบ้านหลวง  จะพิจารณาถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร   

 

       12.  การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
      ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็น

อันยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  คือ 
(1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(2) พ้นก าหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
(3) มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 

                    13.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายหลัง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเท่านั้น 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   19  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
 

(นายบุญช่วย   ขันค า) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
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บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกังานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง   
ลงวันที่   19  ธันวาคม  2565 
********************************* 

 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน   1   อัตรา 
สังกัด   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ   ประเภท ผู้มีคุณวุฒิ  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา         

ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน                   
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต                  
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน                    
ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ื นที่ เทียบได้ ไม่ต่ าก ว่านี้                       
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต                   
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน                     
ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การก าากับ แนะน าา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงาน           
ที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือการ

ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและ                  
การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้ง าน                   
ต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
                     1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวก                  
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน 
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 
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1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนั งสือ และจดหมายต่างๆ                      

ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจาก
ข้อผิดพลาด 

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 การดูแลรักษายานพาหนะ 
และสถานที่ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี 
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ งาน เช่น  เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน                          
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

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

1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการ
ประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา                    
และบรรลุวัตถุประสงค์ 

1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบ ต่างๆ                        
ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์                     
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง   
ลงวันที่  19  ธันวาคม  2565 

 

 ที่ รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  ประกอบด้วย 
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 

(1) ความสามารถในการสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเร่ืองราว 
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมอืง 
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือเปลี่ยนแปลงทีน่่าจะเป็นได้ 
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับ

ตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย 
1.2 วิชาภาษาไทย 
        เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่าน                      
จับ ใจความ  การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ                       
หรือบทความ การเรียงความ การสะกดค า การแต่งประโยคและค าศัพท์ 
1.3  วิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
       (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
       (2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗               
            และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
       (3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540 
        
        
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ประกอบด้วย 

(1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  

(2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ                     
พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(3) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
(4)  ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ” ของต าแหนง่ที่สมัครสอบ 

 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)    
        เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรม              
ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 
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100 
 
 
 
 
 
  

ใช้วิธีการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้วิธีการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย) 

  
 
 
 
 
 

ใช้วิธีการสัมภาษณ ์
 

 


