
  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

************************************ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 หมวด 4 การ    
สรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 ประกอบกับหนังสือ ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร        
เป็นพนักงานจ้าง โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
 

ประเภท ชื่อตำแหน่ง สังกัด ระยะเวลาจ้าง หมายเหตุ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการ

เจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

ไมเ่กิน 4 ปี 1  อัตรา 

  

ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง และความรับผิดชอบ
ของตำแหน่งที่สมัครปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามผนวก ก  แนบท้ายประกาศฯ  นี้ 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และ         
การเลือกสรร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังต่อไปนี้ 

    ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไปของผูมี้สิทธิสมัครคัดเลือก 
           ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

๒.๑.๑   มีสัญชาติไทย 
๒.๑.๒   มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี 
2.1.3   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน 

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับ
พนักงานส่วนตำบล 

 (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

   (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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๒.๑.5   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
การเมือง 

 ๒.๑.6   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2.1.7   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๒.๑.8  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๒.๑.9  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
  2.1.10  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 
  2.1.11  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  
  2.1.12  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  ๒.1.13 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ  รัฐวสิาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ  ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์ ไม่สามารถสมัครเพ่ือรับการสรรหาและ
การเลือกสรรได้ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่  นว 89/2501 ลงวันที่              
27 มิถนุายน 2501  และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 22  กันยายน 2521 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ก) 

 ๓.  การรับสมัคร 

๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 

หมู่ที่  ๗ ตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่  ๑๘ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕6๔           
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ในวันเวลาราชการ   
   ๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 

ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนยื่นต่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมยื่นหลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้ 

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้ว) ถ่ายครั้งเดียว
ไม่เกิน ๖ เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป  
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(2) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ  
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  ๑  ฉบับ 
(4) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามที่ ก.อบต. กำหนด  ซึ่งออกให้

ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จำนวน  ๑  ฉบับ 
(5) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา  หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่า

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ โดย
จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร (ถ้ามี) 

(6) ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.๘,สด.๔๓ เฉพาะเพศชาย) 
(7) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงาน (ถ้ามี) 
(8) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้าม)ี จำนวน  ๑  ฉบับ  

 ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย  
สำเนาภาพถ่ายเอกสารให้ใช้กระดาษ ขนาด A๔ เท่านั้น พร้อมนำเอกสารตัวจริงมาประกอบด้วย 

   ๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๑๐๐.- บาท 

๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 

  ผู้สมัครเข้าการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอัน
เป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ   

๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ     
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕6๔  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    

๔.๒  ผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล    
 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความ

เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  ในวันที่  2๘  พฤษภาคม  256๔  เวลา 09.00 – 1๕.00 น.  โดยจะต้องไปรายงานตัว      
ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 08.30 น.   

 ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร   
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  จะดำเนินการสรรหาและการเลือกสรร โดยการประเมิน

สมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่กำหนด  ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข) 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  จะทำการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  ดังนี้ 
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ตารางการสอบพนักงานจ้าง  ตำแหน่ง  ผู้ชว่ยนักทรัพยากรบุคคล 
 

วันสอบ เวลา รายละเอียดการสอบ สถานที่สอบ ตำแหน่งที่สอบ วิธีการ
ประเมิน 

28 พ ฤ ษ ภ าค ม 
2564 

09.00-12.00 น. ก.ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป 
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ข.ภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  

ห้องประชุม   
อบต.พรมสวรรค ์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 

สอบ
ปรนัย 

 ๑๓.0๐-๑๕.๐๐ น. ประเมินสมรรถนะและ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  
(สัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน) 

ห้องประชุม   
อบต.พรมสวรรค ์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 

สัมภาษณ์ 

ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  และความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง (ภาค ข) ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จึงมีสิทธิเข้ารับการสอบในภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ ต่อไป 
* สถานที่สอบ ณ  ห้องประชุมสภา อบต.พรมสวรรค์ * 
         การแต่งกาย  ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 

      - สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น 
      - สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงโดยชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น  

                  - ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๖. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบหรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม โดยผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 

๗. ประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้าง            
ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 256๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์   

๘. การขึน้บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

8.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  
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8.๒  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กำหนดให้บัญชีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ

สรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้ง
ก่อนเป็นอันยกเลิก 

9. การทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน  
     ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน   

    ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล โดยสัญญาค้ำประกันต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการ  
ระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไป ค้ำประกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์พร้อมสำเนาบัตร
ประจำตัวข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน อย่างละ ๒ ฉบับ 

 10.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
  10.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรตามตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  และได้รับความเห็นชอบจาก      
ก.อบต. จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วเท่านั้น 

10.๒ การให้ได้รับค่าตอบแทน ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ   จะได้รับค่าตอบแทนการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี อัตราค่าตอบแทน  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล  เดือนละ 15,000.-  บาท  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๗  พฤษภาคม  ๒๕6๔ 
 
 
 

(นายสนอง  สัตนาโค) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
แนบท้ายประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ลงวันที่  ๗ พฤษภาคม  ๒๕6๔ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
 
      พนักงานจ้างตามภารกจิ 

๑. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1  อัตรา รหัสตำแหน่ง  ๐๑ 

     ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

          หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน  

ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

      โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
   1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดทามาตรฐานหรือ 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ ทะเบียน 

ประวัติ เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   1.3 ศึกษา  รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการกำหนดความต้องการ  และความ 

จำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ และ
การจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  

   1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจำแนกตำแหน่งและประเมินผลกาลังคนต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือไปประกอบการจัดทาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและ
การแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน  เพ่ือประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการ
วางแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะสมรรถนะ
ของตำแหน่งและการกำหนดระดับตำแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือความชัดเจนและ
เหมาะสม ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะตำแหน่งงาน  

   1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร ผลการ 
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน  

   1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการดำเนินการ ทาง
วินัยการรักษาวินัยและจรรยา  

   1.9 ศึกษา วิเคราะหข์้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม  
   1.10 ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การ

คัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ
ให้ดำรงตำแหน่ง  
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   1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกีย่วข้อง

กับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ด้านการวางแผน  
    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ

โครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
 3. ด้านการประสานงาน  

     3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง  
3.3  เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 4. ด้านการบริการ  
   4.1 ให้คำแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ 

 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ  

   4.3 ดำเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพ่ือเพ่ิมพูน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การ

บริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การ
บริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง 
การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.  ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 
       ๒  ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน  4  ปี  

 ๓  อัตราว่าง  1    อัตรา 

 ๔  ค่าตอบแทนเดือนละ  15,๐๐๐.-  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 ๕  สิทธิประโยชน์ 
  (๑)  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่             

๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  (๒)  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

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



ภาคผนวก ข 
                                    รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

        พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล   รหัสตำแหน่ง  ๐1 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ 
  (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่จะจ้าง) 
     ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     ๑.1  ความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
     1.2  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     1.3  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.5 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     1 .6  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ าด้ วยงานสารบรรณ        
พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๑.๗  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ  หรือสังคม 
     ๑.๘ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๑.๙ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย (ความสามารถใน
การสื่อความหมาย) 

50 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
 
 
 
 
 
 

๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ 
     ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
     2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
     2.2 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) 
     2.3 ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
     2.4 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่งและ
การวางแผนอัตรากำลัง  
     2.5 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”  ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ 

50 โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 ๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค) 
     ๓.๑ ประวัติส่วนตัว 
     ๓.๒ ประวัติการทำงาน 
     ๓.๓ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     ๓.๔ มนุษยสัมพันธ์ 
     3.5 ทัศนคติและแรงจูงใจ 
     3.6 ความมั่นคงในอารมณ์ 
     3.8 ความคดิริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.9 คุณธรรมและจริยธรรม     

100 
 
 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ ์
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