
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจางตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ  

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ือง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2547 จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกพนักงานจางตามภารกิจ  ดังนี้ 

1.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
พนักงานจางตามภารกิจ   

      -   ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ   จํานวน   1  อัตรา 

2.  คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมัคร    
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี ้

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายไุมต่าํกวา  18  ป  และไมเกิน  60  ป   
(3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอน       

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล 

(5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(6)  ไมเปนผูดาํรงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 
(7)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(9)  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  
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3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  อัตราคาตอบแทน 

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
                        3.1  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไมยาก ภายใตการกํากับ
ตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถ่ีถวน 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสง
หนังสือ เอกสาร  ใหหนวยงานที่เกีย่วของ  เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบ
งายๆ ตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ พมิพและคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสาร
หลักฐานและคัดลอกลงรายการตางๆ ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบกิจายพัสดุครุภณัฑ ชวยรวบรวมขอมูลและ
สถิติทั่วไป ชวยทําบันทึก ยอเร่ือง ชวยจดัเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตอ
อํานวยความสะดวก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ 

        3.2  คุณสมบัติเฉพาะตาํแหนง 
        ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทกุสาขา ที่ ก.อบต.  ก.พ. 
หรือ ก.ค. รับรอง  ซ่ึงศึกษาวชิาคอมพิวเตอรมา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการ
ใชคอมพิวเตอรจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ หรือหนวยงาน
ของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง 
           3.3  อัตราคาตอบแทน 
   ไดรับอัตราคาตอบแทนในอตัราเริ่มตนเดือนละ  5,760.-  บาท 

4.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

                  ใหผูประสงคจะสมัครเพื่อเขารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวย
ตนเอง ตั้งแตวันที่  21  มกราคม  2553   ถึงวันที่  1  กุมภาพันธ  2553 ในวันและเวลาราชการ  ณ  สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร 
ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมคัรใหถูกตองและครบถวน  

พรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริง  และสําเนารบัรองความถูกตอง  อยางละ 1 ชุด  ดังนี ้
 (1)  สําเนาวุฒกิารศึกษาหรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนอยางใดอยางหนึ่งทีแ่สดงวาเปนผูมี

คุณวุฒกิารศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครโดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวนัที่ปดรับสมัครพรอมรับรองสําเนา           จํานวน  1  ฉบับ 

(2)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด   1 นิว้ ถายครั้งเดยีวกัน   ไมเกนิ 1 ป
                                                         จํานวน  3  รูป 
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(3)  สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนา             จํานวน 1 ฉบับ 
(4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนา             จํานวน 1 ฉบับ 
(5)  ใบรับรองแพทยปริญญาซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่ ก.อบต. กําหนดซึ่งออกให            
ไมเกิน 1 เดือน นับแตวันตรวจรางกาย               จํานวน 1 ฉบับ                     
(6)  สําเนาเอกสารอื่นๆ  เชน  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชือ่ -สกุล (ถามี)           จํานวน 1 ฉบับ 

หากตรวจสอบภายหลังวา  ผูสมัครใหขอมูลที่เปนเท็จ  หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนด
จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมีสิทธิในการบรรจุเปนพนักงานจางและหากมีการปลอม
แปลงเอกสารที่ใชสมัครอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

6.  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหนงละ  100  บาท เมื่อสมัครสอบแลว
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด  

7.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
 จะดําเนินการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) ในวันที่  4  กุมภาพันธ  2553           และจะดําเนินการสอบคัดเลือก 
ณ องคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

วันท่ี เวลา การทดสอบ 
9  กุมภาพันธ  2553 09.00 – 11.00  น. ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาค

ความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนง    (ขอเขียน) 
   
   

11  กุมภาพันธ  2553 10.00  น. เปนตนไป ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบภาค 
  ความเหมาะสมกับตําแหนง  (สัมภาษณ) 
  ซ่ึงตองผานขอเขียน  ไมต่ํากวารอยละ  60 
   

15  กุมภาพันธ  2553 10.00  น. เปนตนไป ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
  (สัมภาษณ) 

17  กุมภาพันธ  2553 10.00  น. เปนตนไป ประกาศบัญชีรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก 
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8.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  8.1  ภาคความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม   100  
คะแนน)  โดยวิธีสอบขอเขียน  รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังนี้ 
                                ภาคความรูความสามารถทั่วไป  
  (1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 

 (2)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

 (3)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 (4)  การใชภาษาและหลักเหตุผล 
 (5)  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกครอง 
                 ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง   
  (1)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
                (2)   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542            
                (3)   พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

8.2  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง      (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
สอบสัมภาษณ    (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณนั้น เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ  เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความรูในเร่ืองการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรม 
และคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน 

สอบภาคปฏิบัติ    (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
ทดสอบการใชเครื่องพิมพดีด   เครื่องคอมพิวเตอร                                      

เกณฑ ในการประเมินใชความรวดเร็ว   ความถูกตองเปนไปตามมาตรฐานงานธุรการ 

9.  เกณฑการตัดสิน 
9.1  ผูสอบคัดเลือกจะตองมีผลคะแนนทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรู

ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน)  ตามขอ  8.1  ไมต่ํากวารอยละ  60  จึงจะมีสิทธิเขารับการทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (สัมภาษณ) 

9.2  ผูที่ผานการสอบคัดเลือกจะตองมีผลคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  ตาม
ขอ  8.2  ไมต่ํากวารอยละ  60 
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9.3  กรณีที่ผลคะแนนทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง  (ขอเขียน) ไมมีผูสอบแขงขันที่ผานเกณฑรอยละ  60  คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  อาจพิจารณาปรับเกณฑการตัดสินไดตามความเหมาะสม 

10. การขึ้นบญัชีผูผานการสอบคัดเลือก 
        10.1  องคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกโดยเรียงลําดับจาก
ผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดตามลําดับ ในกรณีที่ผูเขาสอบไดคะแนนเทากัน พิจารณาใหผูที่มีคะแนน
สัมภาษณมากกวาอยูในลําดับที่ สูงกวาถาไดคะแนนสัมภาษณเทากันใหผูที่ไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอีกก็ใหผูรับหมายเลข
ประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
        10.2  บัญชีรายช่ือผูสอบผานการสอบคัดเลือกจะขึน้บัญชีไวไมเกิน 1 ป  นับตัง้แตวนัที่ขึ้นบญัชี แตถามี
การสอบคัดเลือกอยางเดยีวกนัอีกและไดขึน้บัญชีผูผานการสอบคัดเลือกใหมแลวบัญชีผูสอบผานการสอบ
คัดเลือกไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
         10.3  ผูที่ไดขึ้นบัญชีผานการสอบคัดเลือกถามีกรณอียางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ใหเปนอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก คือ 
                   (1)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 
      (2)  ผูนั้นไมมารายงานตวั เพื่อรับการบรรจุและแตงตัง้เปนพนกังานจาง ภายในเวลาที่องคการ
บริหารสวนตําบลเชียรใหญ กําหนด ไมนอยกวา 10 วัน นบัตั้งแตวนัที่ทีท่ําการไปรษณียรับลงทะเบยีน
หนังสือแจงใหมารายงานตวั 

11. การบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ี 
          ผูสอบผานการสอบคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจางตามลําดับบัญชี
ผูสอบผานการสอบคัดเลือกในอัตราตําแหนงวางขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ ตามลําดับที่ที่ได
ประกาศขึ้นบัญชีไว และ การทําสัญญาจางไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน   
สวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราชแลว เทานั้น 

               จึงประกาศมาเพื่อใหทราบโดยทัว่กัน 

                                                           ประกาศ  ณ  วนัที่   13    เดือนมกราคม   พ.ศ.2553   

 
      

                                           (นายประสาสน  ศรีเจริญ) 
                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ 



  


