ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
************************************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จานวน ๘ อัตรา
อาศัย อานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ ว นตาบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ การสรรหาและเลือกสรร ข้อ ๑๘ , ๑๙ และ ๒๐ ลง
วัน ที่ ๒๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ จึ ง ประกาศรับ สมั ค รบุ คคลเพื่ อ เข้ า รั บ การสอบคั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป
ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ
ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก จานวน ๔ ตาแหน่ง ๔ อัตรา ประกอบด้วย
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ปี มีตาแหน่ง ดังนี้
๑.๑.๑ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประเภทคุณวุฒิ) จานวน ๑ อัตรา
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (ประเภทคุณวุฒิ)
จานวน ๑ อัตรา
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประเภทคุณวุฒิ)
จานวน ๑ อัตรา
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท (ไม่รวมค่าครองชีพชั่วคราว)
๑.๑.๔ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟูา (ประเภทคุณวุฒิ)
จานวน ๑ อัตรา
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท (ไม่รวมค่าครองชีพชั่วคราว)
๑.๑.๕ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา (ประเภทคุณวุฒิ)
จานวน ๑ อัตรา
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท (ไม่รวมค่าครองชีพชั่วคราว)
๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี มีตาแหน่ง ดังนี้
๒.๑.๑ ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ (ประเภททั่วไป) จานวน ๑ อัตรา
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าครองชีพชั่วคราว)
๒.๑.๒ ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ประเภททั่วไป)
จานวน ๑ อัตรา
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าครองชีพชั่วคราว)
๒.๑.๓ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภททั่วไป)
จานวน ๑ อัตรา
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าครองชีพชั่วคราว)

......../-.๒. คุณสมบัติทั่วไป

-2๒. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ และลักษณะต้องห้าม ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๕๕ ปี
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๒) วัณโรคในระยะอันตราย
(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุ กเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๑๐ เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
สาหรับภิกษุ สามเณร นักพรต ชี ชีพราหมณ์ ทางราชการไม่รับสมัครสอบแข่งขัน และไม่ให้เข้า
สอบแข่งขัน ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝุายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ โดยอนุโลม
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศฯ
มายื่นด้วย
๓. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ, ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มี
สิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ
ผู้ ส มั ค รสอบต าแหน่ ง ใดจะต้ อ งมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบท้ายผนวก ก.)
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 11
- 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า (ในวันและเวลาราชการ)
..../-.5. เอกสารและหลักฐาน

-3๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร
๕.๑ สาเนาแสดงวุฒิการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือน จานวน ๓ แผ่น (เขียนชื่อ – สกุล ข้างหลังรูปภาพทุกแผ่น)
๕.๕ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศฯ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
นับแต่วันตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๑) , หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ,ทะเบียน
สมรส เป็นต้น (ถ้ามี) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
เอกสารที่ใช้สาเนาต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
๖. วิธีการและเงื่อนไขการสมัครสอบคัดเลือกฯ
๖.๑ ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า สานักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๖.๒ ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง โดยใช้ปากกาสีน้าเงิน แล้วยื่นใบสมัคร
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กาหนดในข้อ ๕
๖.๓ สาเนาเอกสารทุกชนิดที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น และต้องรับรอง
ความถูกต้องของสาเนาทุกฉบับ
๖.๔ ผู้สมัครจะต้องรั บผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามที่กาหนดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ นี้จริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่า วไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ จะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกฯ และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้น
๖.๕ ผู้สมัครสามารถยื่นในสมัครได้เพียง ๑ ตาแหน่ง เท่านั้น
๗. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตาแหน่งพนักงานจ้าง ในอัตรา 50 บาท (ห้า
สิบบาทถ้วน)
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 โดยปิดประกาศ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-149-577 (ในวัน เวลา ราชการ)
๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ
๙.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า จะดาเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
๙.๒ ผู้สมัครที่มาถึงสถานที่ทาการสอบคัดเลือกฯ มิได้ลงทะเบียนเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ภายใน
ระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้ากาหนด (๐๘.๓๐ น.) จะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
/10. หลักสูตร..............

- ๔ ๑๐. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ
๑๐.๑ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน
๑๐.๒ ทดสอบภาคความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) สอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน
๑๐.๓ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
รวม ๒๐๐ คะแนน (หลักสูตรการสอบคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบท้ายผนวก ข)
๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) รวมกันไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะพิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ถ้าคะแนนเท่ากันให้
ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้
ได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑๒. การประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 9 มีนาคม
2559 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-146-577 (ในวัน
เวลา ราชการ)
๑๓. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๓.๑ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) รวมกันไม่ต่ากว่าร้อย
ละ ๖๐
๑๓.๒ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จะเรียงลาดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลาดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑๓.๓ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ กาหนดให้มีอายุไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก
อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๓.๔ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ
๑๔. เงื่อนไขการจ้างและการแต่งตั้ง
๑๔.๑ ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
๑๔.๒ กรณีผู้สอบคัดเลือกได้และถึงลาดับที่ที่จะได้รับการจ้างและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่
กาหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
๑๔.๓ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ และได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลสุ มเส้ า จะต้ องมี บุ ค คลที่ เป็ น ข้า ราชการพลเรือ นสามั ญหรือ ข้ าราชการพนัก งานส่ ว นท้ องถิ่ น
ตาแหน่งระดับ ๓ ขึ้นไป เป็นผู้ค้าประกัน
๑๔.๔ องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า จะเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาทาสัญญาจ้างและจัดจ้าง
สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.) ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบแล้วเท่านั้น สาหรับพนักงานจ้างทั่วไป ให้เป็นไปตามเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
.../-.14.5 ในวันทา....
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๑๔.๕ ในวันทาสัญญาจ้าง ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗
๑๔.๖ หากมี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ส มั คร ซึ่ ง องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบลสุ ม เส้ า อาจ
ตรวจสอบพบในภายหลัง ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการคัดเลือก พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับแต่วันที่
ตนได้รับการจัดจ้างและไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐-๔๒๑๔-๖๕๗๗ (ในวันและเวลาราชการ)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)
(นางทวินตรา ทรงคาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า

ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก
เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
**********************************
1. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประเภทคุณวุฒิ)

จานวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบ
โดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปโดย ควบคุม
การจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และบัญชี งาน
พัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญาเป็นต้น หรือ
ปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สาหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบัน ทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และ
รายงานอื่น ๆ ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองหรือทาง
อื่นที่ ก.จ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (ประเภทคุณวุฒิ)

จานวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเกษตร ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นทาหน้าที่ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ
เกษตร เช่น การปรับปรุง บารุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต
การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลุกพืชและการปราบ
ศัตรูพืช ให้คาปรึกษาแนะนา อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรและ
ประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ
ปุ๋ยเคมี ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมและปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซึ่งดาเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและ
พื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทาง
การเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปและมีอัธยาศัยและ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประเภทคุณวุฒ)ิ

จานวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของ
ตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสาเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วย
จัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทาบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียม
และให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออานวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาตาบล และองค์การบริหารส่วน
ตาบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา

4. ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ประเภทคุณวุฒิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

จานวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟูาที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด
หรือตามคาสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟูา เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทางช่างไฟฟูา ช่างอิเลคโทรนิคส์
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในงานช่างไฟฟูาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา

5. ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา (ประเภทคุณวุฒิ)

จานวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธาที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตาม
คาสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและบารุงรักษา
ด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้า ช่องน้า อาคาร อุโมงค์
เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงานสารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ช่างโยธา เช่น สารวจทางเพื่อการก่อสร้าง สารวจและทดลองวัสดุ สารวจข้อมูลการจราจร สารวจทางอุทกวิทยา
สารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คานวณสามัญ ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมื อเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการสารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา
สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล กฎหมายว่าด้วย
และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา

6. ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ (ประเภททั่วไป)
จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถและทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานลั กษณะงานดูแลส านักงาน จบ
การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น ปรับภูมิทัศน์ บารุงรักษาต้นไม้ กวาดถนน ตัดหญ้า ดูแลทาความ
สะอาดอาคาร ทาอาหาร ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

7. ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ประเภททั่วไป)
จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถและทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานลั กษณะงานดูแลส านักงาน จบ
การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น ปรับภูมิทัศน์ บารุงรักษาต้นไม้ กวาดถนน ตัดหญ้า ดูแลทาความ
สะอาดอาคาร ทาอาหาร ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

8. ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภททั่วไป)

จานวน 1 อัตรา

1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้าน
ตามวัย
2) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ ให้เด็กได้พัฒนา
ด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน
3) สังเกต และบัน ทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่าง ๆ ของเด็ก เพื่อจะได้
เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็กซึ่งเด็กจะนาไปสู่การค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขได้
ทันท่วงที
4) จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้ าน ทั้งภายใน
อาคารและภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
5) ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวตลอดจนเป็น
สื่อกลางในการสร้างความสัมพัน ธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครั ว เพื่อทราบถึง
พฤติกรรม พัฒนาเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
6) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และมีอาชีพใฝุหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก มีดังนี้
1) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2) ไม่มีประวัติการกระทาผิดต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก
3) แพทย์ให้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
4) มีระดับวุฒิภาวะ และบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ
ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็กอย่างเหมาะสม
5) เป็นบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความขยัน อดทน
6) มีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นลาดับแรก
1.2. ความรู้ความสามารถที่ต้องการสาหรับตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
1.1 มีความรู้ทางการศึกษา ทางานเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
1.3 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวง
มหาดไทย และความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 จบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ( ม.6 ), ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ( ปวช. )
หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่านี้

ภาคผนวก ข
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน
(๑) เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(๒) ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
(๔) ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการ
(๕) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและ
ให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่ม คา ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการ
อย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
(๖) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบาย
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
(๗) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๘) ทดสอบความรู้รอบตัวหรืออื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) สอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน
๒.1 ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
(๑) ความสามารถในการปฏิบัติงานทั่วไป
(๒) ความรู้ ค วามเข้ าใจในกฎหมายว่ าด้ ว ยสภาตาบลและองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล กฎหมาย กฎ
ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(3) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ
ประเทศไทย
(5) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(6) ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา
************************************

