
 
 
 
 
 
  

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลส่ีเหล่ียม 
เรื่อง    รับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง   

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
        ………………….. 

     ดวยองคการบริหารสวนตําบลสี่เหลี่ยม  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย  จะดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  เพ่ือปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลสี่เหลี่ยม  ตามกรอบอัตรากําลัง 3  ป       (พ.ศ. 
2561 - 2563)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕  ประกอบกับมาตรา ขอ ๒๕ วรรคทายแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ 4 ขอ ๑8 และ ขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี  14 ตุลาคม 2547  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เปนพนักงานเพ่ือปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลสี่เหลี่ยม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑.  ตําแหนงท่ีรีบสมัคร     

๑. ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน (สํานักปลัด)    จํานวน  1  อัตรา  
พนักงานจางตามภารกิจ  (สําหรับผูมีคุณวุฒิ) 

2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองคลงั)    จํานวน  1  อัตรา  
  
  1. ภารโรง (สํานักปลัด)      จํานวน  1  อัตรา  

พนักงานจางท่ัวไป 

2.   คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก
2.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

  ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติเง่ือนไข ดังนี้ 

                ๑  มีสัญชาติไทย 
         ๒ มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป  
         ๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย  
         ๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงานสวนตําบล  
         ๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง   
         ๖ ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน  
         ๗ ไมเปนผูเคยตองไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         ๘ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของ
รัฐ 
 



 
         ๙ ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

แตละตําแหนง  แนบทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 

ผูประสงคจะสมัครสอบขอรับและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก  พรอมหลักฐานดวยตนเองระหวางวันท่ี         
29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ  2561  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสี่เหลี่ยม  อําเภอ
ประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย  (เวนวันหยุดราชการ)  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทาง  โทรศัพทหมายเลข           
0-4466-6196 และทางเว็ปไซด 

3.  วัน เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

www.sileam.go.th  

ผูสมัครสอบตองยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวน  พรอม
เอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

4.  วิธีการสมัครสอบคัดเลือก 

    4.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว (ถายครั้งเดียวไมเกิน    ๖  เดือน)  
จํานวน  ๓ รูป 
      4.๒ สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบบั  
      4.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑   ฉบับ  
      4.๔ สําเนาวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง สําหรับตําแหนงท่ีไมระบุวุฒิการศึกษาจะตอง
มีสําเนาวุฒิการศึกษามายื่นดวย จํานวน ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนา 
      4.๕ ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีกําหนด ออกใหไมเกิน  ๑   เดือน  
จํานวน  ๑  ฉบบั 

    4.๖ สําเนาหลักฐานเก่ียวกับการเกณฑทหาร (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวน   ๑  ฉบบั 
    4.๗ สําเนาหลักฐานอ่ืน เชน  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล คํานําหนานาม ทะเบียนหยา 

(ถามี) 

ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบตามอัตรา ดังนี้ 

5.  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ   

ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน      จํานวน  100   บาท  
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ     จํานวน   80    บาท  
ตําแหนงภารโรง       จํานวน   50    บาท  
(คาธรรมเนียมสอบไมจายคืนใหเม่ือไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบ) 
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก   ในวันท่ี 9  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕61  เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  
และสอบคัดเลือกในวันท่ี  13  กุมภาพันธ  2561  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล
สี่เหลี่ยม  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย และทางเว็ปไซด 

6.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร               
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     ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน  ตามรายละเอียดเก่ียวกับ 

7.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

การรับสมัครแนบทายประกาศนี้ (ผนวกภาค ข) 

  การตัดสินวาผูใดผานการเลือกสรร จะตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ  ๖๐    

8.  เกณฑการตัดสิน 

  การประกาศผลสอบ  องคการบริหารสวนตําบลสี่เหลี่ยม  จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได  ในวันท่ี  16 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕61  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสี่เหลี่ยม และทางเว็ปไซด 

9.  การประกาศผลการเลือกสรร 

www.sileam.go.th 

     

     10.1 การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได  ผูผานการเลือกสรร จะเรียงลําดับท่ีจากผูผานการเลือกสรรท่ีไดคะแนน
สูงสุด ลงมาตามลําดับ ถาคะแนนเทากันใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจําตัวผูมาสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  

10. การข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

    10.2 บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร  กําหนดใหบัญชีมีอายุใชไดไมเกิน 1 ป  นับจากวันประกาศรายชื่อผู
ผานการเลือกสรร  ท้ังนี้  หากองคการบริหารสวนตําบลสี่เหลี่ยม  มีการสรรหา และเลือกสรรในตําแหนงเดียวกันอีก  และได
ข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งใหมบัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งกอน ในตําแหนงเดียวกันถือวายกเลิก  

 ๑1.  การส่ังจางและการแตงตั้ง 

  ผูผานการเลือกสรรในแตละตําแหนง จะไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล  
ตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการเลือกสรร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบุรีรัมย (ก.อบต.
จังหวัดบุรีรัมย) 

  อนึ่งสําหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางครั้งนี้ผูสมัครไดตรวจสอบ และรับรองตนวาเปนผูมี
คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครและหากภายหลังปรากฏวาผูเขารับ
การสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง  องคการบริหารสวนตําบลสี่เหลี่ยม  ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือกสรรและทําสัญญาจาง  และจะยกเลิกสัญญาจางในกรณีท่ีไดทําสัญญาจางแลว 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ   ณ    วันที่   17   มกราคม  พ.ศ. ๒๕61  

      (ลงชื่อ)   
            (นายปรีชา   กลั่นประโคน) 

                     นายกองคการบริหารสวนตําบลสี่เหลี่ยม 
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ภาคผนวก  ก 

แนบทายประกาศฯ  ลงวันท่ี  17  มกราคม  2561 
ลักษณะงานท่ีจะตองปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาตอบแทน  

 

 
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน  และงานวิจัยจราจร  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การศึกษา วิเคราะห วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา เสนอแนะ  เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผน
หรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ  และจัดทําเอกสารรายงานตาง ๆ ทางดาน
การจราจร ซึ่งอาจเปนงานนโยบายและแผนซ่ึงอาจเปนนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การ
บริหาร  การคมนาคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และโครงการระดับจังหวัด หรือระดับประเทศแลวแตกรณี และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

1.ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 

2.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร การ
วางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร บริหาร สถิติสังคมวิทยาประชากรศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ  
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงนี้ได 

  

 

3. 
ไดรับอัตราคาจางเปนรายเดือน ๆ ละ  15,000  บาท 

อัตราคาจาง 

4. 
ไมเกินคราวละ  4   ป 

ระยะเวลาการจาง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
ภาคผนวก  ก 

แนบทายประกาศฯ  ลงวันท่ี  17  มกราคม  2561 
ลักษณะงานท่ีจะตองปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาตอบแทน  

 

 

1.  
ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

            ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง  
ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพยสินของทางราชการ  การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ การ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง  รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารบุคคล  
การรวบรวมขอมูลหรือจักเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ 

2. 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทุกสาขาวิชาชีพ ก.จ.,ก.ท. หรอื 

ก.อบต. รับรอง  ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิตหรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
หนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการ
ฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 3.  
ไดรับอัตราคาจางเปนรายเดือน ๆ ละ  11,500  บาท 

อัตราคาจาง 

4. 
ไมเกินคราวละ  4   ป 

ระยะเวลาการจาง   
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ลักษณะงานท่ีจะตองปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาตอบแทน  

 

 

 

ตําแหนง  ภารโรง 

  เปด – ปด สํานักงาน ทําความสะอาดภายในอาคารสํานักงาน  วัสดุ  ครุภัณฑตางๆ ภายในสํานักงาน ทํา
ความสะอาดอาคารโดยรอบสํานักงานและบริเวณโดยรอบอาคารสํานักงาน หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของและปฏิบัติงานตามท่ีผูลัง
คับบัญชามอบหมาย 

1. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

     ไมจํากัดวุฒิการศึกษา  และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับอัตราคาจางเปนรายเดือน ๆ ละ  9,000  บาท 
3. อัตราคาจาง 

 
ไมเกินคราวละ  1   ป 

4. ระยะเวลาการจาง   
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พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป

 ๑.๑  ความรูเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 
   

 ๑.๒ ความรูดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณปจจุบัน 
 ๑.๓ ความรู ความสามารถในการใชภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก 
      ขอความสั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ  
      จําคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้นๆ  
1.4 ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 

๑๐๐ โดยวิธีสอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

๒.๑  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 
2.ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  

        ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
      ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
      พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒.๓ พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 
       พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ 
๒.๕ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง 
      ท่ีด ีพ.ศ.๒๕๔๖ 
๒.๖ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด 
      แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

๑๐๐ โดยวิธีสอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

     ๓.๑  บุคลิกภาพ 
๓. คุณสมบัติสวนบุคคล 

     ๓.๒  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
     ๓.๓  ปฏิภาณไหวพริบ 
     ๓.๔  ประสบการณในการทํางาน 
    3.5 ความเหมาะสมกับตําแหนง 

  

๑๐๐ โดยวิธีสอบสัมภาษณ 

รวม ๓๐๐  
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พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป

๑.๑  ความรูเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 
   

๑.๒  ความรูดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณปจจุบัน 
๑.๓  ความรู ความสามารถในการใชภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก 
       ขอความสั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ  
       จําคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้นๆ  
1.4  ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 

๑๐๐ โดยวิธีสอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

2. 
  ๒.๑ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 

ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  

         และแกไขเพ่ิมเตมิจนถึงปจจบุนั 
 ๒.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
        ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
 ๒.3 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง 
       ท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๒.4 ระเบียนสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับ 
       แกไขจนถึงปจจบุนั 
 2.5 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ 2540 

๑๐๐ โดยวิธีสอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

๓. คุณสมบัติสวนบุคคล 
     ๓.๑  บุคลิกภาพ 
     ๓.๒  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
     ๓.๓  ปฏิภาณไหวพริบ 
     ๓.๔  ประสบการณในการทํางาน 
     3.5 ความเหมาะสมกับตําแหนง 

 

๑๐๐ โดยวิธีสอบสัมภาษณ 

รวม ๓๐๐  
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พนักงานจางท่ัวไป   ตําแหนง  ภารโรง  
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป

๑.๑  ความรูเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 
   

๑.๒ ความรูดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณปจจุบัน 
1.3 ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 

100 โดยวิธีสอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

2. คุณสมบัติสวนบุคคล 
     2.๑  บุคลิกภาพ 
     2.๒  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
     2.๓  ปฏิภาณไหวพริบ 
     2.๔  ประสบการณในการทํางาน 
    2.5 ความเหมาะสมกับตําแหนง 
 

๑๐๐ โดยวิธีสอบสัมภาษณ 

รวม 2๐๐  
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