
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) ครั้งที่ 2 

 ---------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน จะด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง จ านวน             
1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) ครั้งที่ 2 ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อต าแหน่งและประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
1.1 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)  จ านวน     ๑ อัตรา 

    

2. คุณสมบัติของผูท้ี่จะสมัครเข้ารับการสรรหา 
๒.๑ คุณสมบัตทิั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มี 

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
        ๑. มีสัญชาติไทย 
        ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
        ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง  

        ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่    
ในพรรคการเมือง 
        ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
            ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

/9. ไม่เป็นพระภิกษุ 
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   9. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2510 และตามข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็น 
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

                            ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก) 
 

  ข้อ ๓. ระยะเวลาการจ้างและค่าตอบแทน 
  ระยะเวลาการจ้าง  

พนักงานจ้างทั่วไป ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี (สิ้นสุดปีงบประมาณ) และมีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ 
  ค่าตอบแทน   
  - อัตราค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ  9,000.- บาท 
  - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว    เดือนละ   1,000.- บาท 
และสิทธิประโยชน์ตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องก าหนด  
(ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย) 

 

  ข้อ ๔. การรับสมัครเลือกสรร 
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อ
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมเอกสาร
หลักฐาน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที ่
เบอร์โทรศัพท์ ๐ 5477 7058 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง หรือทางเว็ปไซต์ www.narailuang.go.th   
  

  4.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
          ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยการกรอกรายละเอียดลงใน     
ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และส าเนารับรองความถูกต้องลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับมายื่น      
ในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑  ฉบับ  
  4.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  4.2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน  ไม่
เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจ านวน 1 รูป ติดในบัตร
ประจ าตัวสอบ จ านวน 2 รูป  
  4.2.4 ส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น 
จ านวน 1 ชุด 
 

/4.2.5 ใบรับรองแพทย์ 

http://www.narailuang.go.th/


  3 
 
  4.2.5 ใบรับรองแพทยป์ริญญาจากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพล
ภาพจนไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2.6 หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น)  จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2.7 ส าเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะ
เพศชาย) จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2.8 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ส าเนาทะเบียนสมรส  
(ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 

  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษามายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

  หากตรวจสอบภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการ
สรรหาและเลือกสรร ไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

  4.3 เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง 

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสรรหา และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัครสรรหา จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิ
ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
 
  ข้อ 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
เลือกสรร และประกาศผลการเลือกสรร 
  5.1 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร     
ส่วนต าบลนาไร่หลวง และทางเว็ปไซต์ www.narailuang.go.th 

    5.2 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง จะด าเนินการประเมินสมรรถนะเพ่ือเลือกสรรเป็น 

พนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรที่ก าหนดในประกาศ (ข้อ 6) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์      
พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่เวลา ๐๙.3๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง 
 

/5.3 ประกาศผลการเลือกสรร 
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  5.3 ประกาศผลการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน  จะประกาศผล           
การเลือกสรร ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 โดยปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไร่หลวง และทางเวปไซต์ www.narailuang.go.th  และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจดู
รายชื่อเอง 
  

  ข้อ 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง จะด าเนินการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์การประเมิน
บุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งที่รับสมัคร โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน  
ในต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด โดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย 

(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ 
(ค) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 
 
  ข้อ 7. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ       
ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณี      
ที่ผู้สมัครได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา ดังนี้ 
  7.1 ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  7.2 ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  7.3 ถ้าคะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง เท่ากัน ให้ผู้ที่ ได้คะแนนความรู้
ความสามารถทั่วไปเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

7.4 ถ้าคะแนนความรู้ความสามารถท่ัวไปเท่ากัน ให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับ    
ที่ดีกว่า 
  

ข้อ 8. การขึ้นบัญชีผูไ้ด้รับการสรรหาและเลือกสรร 
  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  

  ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ จะมีอายุ 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการ
สรรหาและเลือกสรร แต่ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรผู้นั้น
เป็นอันยกเลิกจากการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร  

1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างในต าแหน่งที่เลือกสรร 
2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นาไร่หลวงภายในเวลาที่ก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  

/ข้อ 9. การจ้างบุคคล 

http://www.narailuang.go.th/
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  ข้อ 9. การจ้างบุคคลผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
  9.1 องค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง จะด าเนินการสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรได้ตามล าดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดน่าน  

9.2 กรณีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและถึงล าดับที่จะได้รับการจัดจ้างมีคุณวุฒิการศึกษา 
สูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ จะน ามาเพ่ือเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ เพื่อตนเองมิได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการ 
โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการ ความรู้  ความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมเป็นหลัก อย่าหลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถ
ช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้ โปรด
แจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕64 

            

               
                        (นายณรงค์ฤทธิ์ สิริวงศ์วรพัฒน์) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง 
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ภาคผนวก ก. 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. ๒๕64 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) ครั้งที่ 2 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ต าแหน่ง            คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หากมวีุฒิการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
2. มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การ 

ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และ
หนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ในกองช่างด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

2. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือของกองช่าง ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ    
เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

3. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ และเอกสารอื่น ๆ ของกองช่าง ที่เป็นหลักฐาน 
ตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้  

4. จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจ้ง 
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่าง ๆ ต่อไป  

5. ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของกองช่าง เช่น การ 
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และ
สถานที่ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี 
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

6. การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) 
เอกสารตรวจประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานกองช่างและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือ
น าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

7. จัดเตรียมการประชุม และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุม บันทึกการประชุม และ 
จัดท ารายงานการประชุม เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

/8. อ านวยความสะดวก 
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8. อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ 
ประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ก าหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์  

9. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบพนักงานส่วนต าบล พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ
อ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
6. สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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ภาคผนวก ข. 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. ๒๕64 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) ครั้งที่ 2 

-------------------------------------------------------------------------- 

ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
วิธีการ/เวลา

ประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
   1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
   1.2 ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานราชการ 
   1.3 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
   1.4 ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
   1.5 เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
    

100 คะแนน 
(50 ข้อ) 

 
 

สอบข้อเขียน 
09.30–10.30 น. 

 
 
 
 

 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
    2.1 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    2.2 ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 
 

100 คะแนน 
50 คะแนน 
(25 ข้อ) 

50 คะแนน 

11.00-12.00 น. 
สอบข้อเขียน 

 
สอบปฏิบัติ 

(การพิมพ์งานคอมพิวเตอร์)  

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
    3.1 ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ความสามารถพิเศษ 
    3.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
    3.3 ทัศนคติและแรงจูงใจ แนวคิดในการท างาน 
    3.4 บุคลิกภาพทั่วไป อารมณ์ อุปนิสัย ท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
    3.5 มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงานและสังคม 
 

100 คะแนน การสัมภาษณ์ 
13.00 น.  
เป็นต้นไป 

รวม 300 คะแนน  
 

ขั้นตอนการเลือกสรร 
  ด าเนินการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ ตั้งแต่
เวลา 09.30 น. – 12.00 น. และประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์เรียงตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
  ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และน าบัตรประจ าตัว
สอบและบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา และ
สถานที่สอบ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่เลือกสรรโดยเคร่ งครัด และห้ามใช้
เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาสอบ 
 


