
 
 

     
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยม 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
……………………………………………………………….. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลยม  อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  จะด าเนินการรับสมัครบุคคล  
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน               
3  อัตรา 

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๔๗  หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๑๘ และ ข้อ ๑๙  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นพนักงานจ้าง  ดังต่อไปนี้ 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
๑.๑  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  
   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  จ านวน  3  อัตรา  

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้) 

3. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  มีดังนี้ 
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป   
      ๑)  มีสัญชาติไทย 
      2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกินหกสิบปี 
      3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ                         

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ก าหนด ดังนี้ 

      ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
      ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 
 ค.  โรคเท้าช้าง  ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ง.  โรคยาเสพติดให้โทษ 
 จ.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

     5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

     6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
     7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   /8) ไมเ่คย... 

 
ส าเนา 
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                          ๘)  ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

      9)  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร (ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่าย-
บริหาร  ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม                
ลงวันที่  17 มีนาคม ๒๕38 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณร ในภายหลังระหว่างด าเนินการสอบ
คัดเลือก ก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

     10)  ไมเ่ป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน  
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

      ๑๑)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน                      
ตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมาย           
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่น 

 ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
  ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่

องค์การบริหารส่วนต าบลยม ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.แนบท้ายประกาศฯ นี้) 
4. ระยะเวลาการจ้าง 

พนักงานจ้างทั่วไป   มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี 
5. การรับสมัครสอบ 
    ๕.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร   สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร
และสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานได้ที่  ส านักปลัดองค์การบริหาร -               
ส่วนต าบลยม  อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 3 – 14  พฤษภาคม  2564 ตั้งแต่เวลา                   
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ทางหมายเลข  โทรศัพท์                     
054-705151 
 ๕.๒  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
                                  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง  
และครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและรับรองส าเนาถูกต้อง  อย่างละ  ๑  ฉบับ  ดังนี้ 

๕.๒.๑  ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  ๑  ฉบับ
๕.๒.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน  ๑  ฉบับ
๕.๒.๓  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน                       
          ไม่เกิน ๖ เดือน               จ านวน  ๓  รูป
๕.๒.๔  ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  (ฉบับจริง)  จ านวน  ๑  ฉบับ
๕.๒.๕  ส าเนาวุฒิการศึกษา                จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๒.6  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 

 
/ผู้ที่จะสมัคร... 
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 ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศ  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นใบสมัครหรือเอกสารหลักฐานการสมัคร  ตามวัน เวลา สถานที่                    
ที่ก าหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ใน
การสมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า  ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่องค์การบริหาร -
ส่วนต าบลยม ก าหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง 

6.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
                         ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ  50  บาท (-ห้าสิบบาทถ้วน-)  และจะ
ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลยม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร                

ในวันพุธ ที่ 19  พฤษภาคม  2564  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลยม  ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา                
จังหวัดน่าน และทางเว็ปไซต์ www.tambonyom.go.th 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลยม  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีประเมินสมรรถนะ               

ที่จ าเป็นต้องใช้ ในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศฯ นี้ )  
ประกอบด้วย 
วัน  เวลา   สอบ ต าแหน่ง / วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่  24  พฤษภาคม  2564 
เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๒.๐๐ น. 
 

 
- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.) 
- สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 

 
40 
40 

 
   สอบข้อเขียน 

เวลา ๑๓.๐๐  เป็นต้นไป - สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.) 20 สอบสัมภาษณ์ 

9. ก าหนดวันสรรหาและเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลยม จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันจันทร์  ที่  24  

พฤษภาคม  2564  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยม  หมู่ที่ 2  
ต าบลยม  อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 

๑๐. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลยม จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันจันทร์ที่                   

31  พฤษภาคม  2564  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลยม  หมู่ที่ 2  ต าบลยม  อ าเภอท่าวังผา                 
จังหวัดน่าน  และ ทางเว็บไซด์ www.tambonyom.go.th 

/11.  หลักเกณฑ์การตัดสิน... 

http://www.tambonyom.go.th/
http://www.tambonyom.go.th/
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  ๑๑.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
         การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนตามเกณฑ์  
การสรรหาและเลือกสรรในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 

  12. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลยม จะข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศ

รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  เว้นแต่องค์การบริหาร-           
ส่วนต าบลยม  จะมีการสอบคัดเลือกเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกันอีก และได้มีการขึ้น
บัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรไว้ใหม่แล้ว  ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก และหากตรวจสอบภายหลังว่า 
ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลยม อาจถอนรายชื่อผู้ที่ได้รับการ
ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้ 

๑3.  เงื่อนไขการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
         ๑3.๑  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะได้รับการแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลยม   
         ๑3.๒  ถ้าผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงล าดับที่ ที่จะได้รับการแต่งตั้ง  มีคุณวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้  จะน ามาเพ่ือใช้ร้องสิทธิใด ๆ  เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
         ๑3.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลยม จะท าสัญญาจ้างไม่เกิน ๑ ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดน่าน  เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างทุก
ประการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยม ได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปคณะกรรมการ                
โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ  ความเสมอภาค  ความเป็นธรรม  อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่
บุคคลหรือกลุ่มคนที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  และหากผู้ใดได้รับทราบข่าว
ประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริต โปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลยม ได้ทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ   วันที่  26  เมษายน  พ.ศ.2564 
 
                                                                                                                 
                                                                  (นายศุภวัฒน์  รัตนประภา) 
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยม 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยม   

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
ลงวันที่  26  เมษายน  2564 
…………………………………………….. 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และอัตราเงินเดือน 

ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป   
1.  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (กองคลัง)  จ านวน  2  อัตรา 
     1.1.1  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)  จ านวน  1  อัตรา 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ  การจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วย ตรวจ
รับและพิจารณาแบบแสดงรายการ ค าร้อง หรือค าขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม รับช าระเงิน เขียน
ใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และรายการต่างๆ  เก็บรักษาหลักฐานการ
เสียภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนๆ ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี การด าเนินคดีผู้ค้างช าระภาษี ออก
หมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา และน าส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) ได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ 
การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ  ทั่วไป คอมพิวเตอร์ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
  อัตราค่าตอบแทน 
              เดือนละ 9,000.-บาท ตามบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมค่าครองชีพชั่วคราว             
เดือนละ 1,000-  บาท  รวมค่าตอบแทนเดือนละ 10,000.-บาท 
  ระยะเวลาการจ้าง  
  ก าหนดท าสัญญาคราวละไม่เกิน 1 ปี (แผนอัตราก าลัง 2564 - 2566)  
 
 

/1.1.2  ต าแหน่ง 
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 1.1.2  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)  จ านวน  1  อัตรา 
   หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
     
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา 
จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การท าบัญชี ทะเบียนพัสดุการเก็บรักษาใบส าคัญ 
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) ได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค
การตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้  

  อัตราค่าตอบแทน 
  เดือนละ 9,000.-บาท ตามบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวเดือน

ละ 1,000-บาท รวมค่าตอบแทนเดือนละ 10,000.-บาท 
  ระยะเวลาการจ้าง  

  ก าหนดท าสัญญาคราวละไม่เกิน 1 ปี (แผนอัตราก าลัง 2564 - 2566) 

2.  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (กองช่าง)  จ านวน  1  อัตรา   
     2.1  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)  จ านวน  1  อัตรา 

   หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ 
บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ              
การด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจด
บันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง                    

/คุณสมบัติ... 
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 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต ่ากวานี้ทุกสาขา ที่ก.อบต. ก.พ. 
หรือ ก.ค.  รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการ               
ใชคอมพิวเตอร จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐ 
ที่มีระยะเวลาการฝก อบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

 อัตราค่าตอบแทน 
                 เดือนละ 9,000.-บาท ตามบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมค่าครองชีพชั่วคราว
เดือนละ 1,000-บาท รวมค่าตอบแทนเดือนละ 10,000.-บาท 
 ระยะเวลาการจ้าง  
 ก าหนดท าสัญญาคราวละไม่เกิน 1 ปี (แผนอัตราก าลัง 2564 - 2566) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยม   

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
ลงวันที่  26  เมษายน  2564 

.....................................................................................  

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

1.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  (40  คะแนน)  ส าหรับทุกต าแหน่ง 
  -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  -  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
        จนถึงปัจจุบัน 
  -  พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 
  -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 
  -  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
  -  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
  -  การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล  ตามหลักวิชาการและเหตุผล 

2.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  (40  คะแนน) 
     2.1  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) 
  -  พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
  -  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกเงิน  การจ่ายเงิน  การฝากและการเก็บ- 
      รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
 
  2.2  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)   
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2535 
               และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกเงิน  การจ่ายเงิน  การฝากและการเก็บ- 
      รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พศ.2541 
    และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 

/2.3  คนงานทั่วไป... 
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      2.3  ต าแหน่งคนงานทั่วไป  (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)   
    -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
    -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544  และแก้ไข 
       เพ่ิมเติม 
    -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
   -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

3.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์  ภาค ค.)  (20  คะแนน) 
  โดยพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน 
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ
อย่างอ่ืน  เป็นต้น 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


