
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-----------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่องมาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด อําเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรัง
ปรุงครั้งท่ี 1 ดังนี้

1. ตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบ
1.1 สังกัดสํานักปลัด

1.1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา

1.1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
1) ตําแหน่ง พนักงานขับรถกู้ชีพ-กู้ภัย จํานวน 2 อัตรา
2) ตําแหน่ง แม่บ้าน จํานวน 1 อัตรา
3) ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา

1.2 สังกัดกองช่าง
1.2.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ จํานวน 1 อัตรา
1.3 สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี้
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป

ผู้สมัครจะต้องมี คุณสมบัติ ท่ัวไปและไม่ มี ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี ณ วันท่ีสมัคร

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
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(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับพนักงานส่วนตําบล ดังนี้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) สําหรับผู้สมัครฯ ซึ่งเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์

ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
(10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน (เม่ือได้รับการจ้างตามประกาศนี)้
สําหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครหรือเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการสรรหา

และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ ท้ังนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครตําแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศฯ นี้ (ภาคผนวก ก)
3. การรับสมัคร

3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ได้ต้ังแต่วันที่ 23 – 31 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
คําสะอาด อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4270
7258 ในวันและเวลาราชการ

3.2 วิธีการสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัคร และกรอกเอกสารด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งนํา

เอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองถูกต้อง อย่างละ 1 ชุดมายื่นในวันที่สมัครสอบ

/3.3 เอกสาร...
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3.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร

(1) เอกสารหลักฐานท่ีใช้แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
พร้อมสําเนา (วุฒิการศึกษาหรือ ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง ต่างๆ แล้วแต่กรณี) จํานวน 1 ฉบับ/ชุด

(2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาถ่ายคร้ังเดียว ไม่เกิน 3 เดือน (นับถึง

วันสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
(5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะ

ต้องห้าม ตาม ข้อ 2.1 (4) ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จํานวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) หรือใบรับรองผล

การตรวจเลือกทหาร (สด.43) ใบสําคัญเปลี่ยนช่ือ – สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า พร้อมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ/ชุด

หมายเหตุ
1. ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกต้อง” และลงช่ือกํากับไว้ด้วย
2. สําเนาหลักฐานทุกชนิด ให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น

สําหรับการสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติ ท่ัวไปและ
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครให้ข้อมูล
ท่ีเป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดตามประกาศฯ นี้ องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด จะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง หรืออาจถอนชื่อสมัครจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ หรือจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่กรณี

3.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหน่งละ 100 บาท ทั้งน้ีเมื่อสมัครเข้ารับ

การสรรหาและเลือกสรร และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด จะไม่จ่าย
คืนค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน

3.5 เง่ือนไขในการสมัคร
3.5.1 ผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้คนละ 1 ตําแหน่งเท่านั้น
3.5.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเปน็ผู้มีคณุสมบัตติรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งของผูมี้สิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรร ในข้อ 2.2 โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับ
การอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

3.5.3 ในการสมคัรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามขั้นตอนดังกล่าวข้างตน้ ถอืว่าผู้สมคัรเข้า
รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังน้ันหากผู้สมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137

3.5.4 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดตา่งๆ ในใบสมัครใหถู้กต้องตรงตามความเปน็จรงิตามประกาศนี้ พรอ้มทัง้ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวหากตรวจสอบพบ
เม่ือใดให้ถือวา่การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา และเลอืกสรรครัง้นี้เปน็โมฆะสําหรับผูน้ั้นตั้งแต่ต้น

/4. การประกาศ..
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4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร ในวันท่ี 3

กุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และ
ทางเว็บไซต์ http://www.kumsaad.go.th

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ

ในแต่ละภาคท่ีประเมินตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามลําดับ
ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันพิจารณาให้ผู้ท่ีมีคะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
สัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้ายังคงได้
คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า

7. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด จะดําเนินการประเมินสมรรถนะผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

และเลือกสรร ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคําสะอาด อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

8. อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ
1 ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรและได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

จะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 9,400 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,840 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 11,500 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท

11.2 ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรและได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป
จะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท

12. ระยะเวลาการจ้าง
12.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และจะมีการประเมินผล

งาน เพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างใหม่หรือเลิกจ้าง
12.2 พนักงานจ้างทั่วไป ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี และจะมีการประเมินผลงาน

เพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างใหม่หรือเลิกจ้าง
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13. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

13.1 ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับการแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง
ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ท่ี ทําการองค์การบริหารส่ วนตําบลคําสะอาด และทางเว็บไซต์
http://www.kumsaad.go.th

13.2 องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด จะขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรดังกล่าวไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร

13.3 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ที่ได้ รับการข้ึนบัญชี ให้ถือเป็นอันยกเลิก
ตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้

(1) ได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในตําแหน่งท่ีสอบได้
(2) ไม่มารายงานตัวและทําสัญญาจ้างในเวลาที่มีผู้มีอํานาจจ้างกําหนด
(3) ไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนดเวลาที่จะจ้างในตําแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือก

14. เง่ือนไขการทําสัญญาจ้าง

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการพิจารณาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบการ
จ้างพนักงานจ้างจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร) แล้วเท่านั้น

องค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของ
คณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่างหลงเชื่อหรือยอมเสีย
ทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการ
ใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โปรดแจ้งคณะกรรมการดําเนินการการ
สรรหาและเลือกสรรทราบ เพื่อดําเนินการทางกฎหมาย ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2566

(นายกวีพล ศรีชุมพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด



ภาคผนวก ก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานจ้าง

แนบทา้ย ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด
เร่ือง การรับสมคัรบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566

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

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
1.1 ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการท่ี
ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่างๆ ดังนี้

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

1) ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การ

ลงทะเบียนรับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทําฎีกาเบิก-จ่าย เงินและการ
พิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ
ดําเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมาย มีหลักฐานตรวจสอบได้

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน
ข้อมูลจํานวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ท่ีเป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาสําหรับใช้
เป็นหลักฐานตรวจสอบได้

1.4 ตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือและจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารท้ังหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด

1.5 จัดทําและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือ
แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ หรือดําเนินการต่างๆ ต่อไป

1.6 ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่นการ
จัดเก็บรักษา การเบิก-จ่าย พัสดุครุภัณฑ์ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานท่ีเพื่อให้การดําเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิ
บาล) และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนําไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม เพ่ือให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
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1.9 จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม

สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดําเนินงานต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา

1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร

1.11 อํานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการ
ประชุม และการดําเนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกําหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์

1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารงานทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
งบประมาณงานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

2) ด้านการบริการ
2.1 ให้คําปรึกษา และแนะนําในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
2.2 ติดต่อประสานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

/1.3 ตําแหน่ง...
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1.2 ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านช่างสํารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอนและวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

1) ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สํารวจ รังวัด คํานวณ ตรวจสอบ จัดทําแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และ

เป็นไปตามแบบท่ีกําหนด สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

ของงานท่ีกําหนดไว้
1.3 วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนท่ี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน
1.4 บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสํารวจ และรายงานผล เพ่ือติดตาม

ความก้าวหน้าของงาน
1.5 กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายละเอียด

ต่างๆ ท่ีได้จากการสํารวจ เพื่อให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง
1.6 ปรับปรุงข้อมูลด้านแผนท่ีในงานสํารวจให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมท้ังดูแลจัดแผน

ท่ีให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนําไปใช้งาน
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับงานสํารวจ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสุนนงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

2) ด้านการบริการ
2.1 ให้คําปรึกษา แนะนํา ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะท่ัวไปแก่บุคลากรทุกสายงาน

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
2.2 ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสํารวจ
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสํารวจ
ช่างก่อสร้างช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้

/3. ได้รับ...
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3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าน้ี ใน

สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสํารวจ
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

1.3 ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
1) ด้านการปฏิบัติการ

๑. ปฏิบัติงานข้ันด้นเก่ียวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่างจ้าง การเก็บรักษา นําส่งการ
ซ่อมแซมและบํารงุรกัษาพัสดุ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครือ่งใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดพีรอ้มต่อ การใชง้าน

๒. ทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดําเนินงาน

๓. ร่างและตรวจสัญญาซ้ือ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อเป็น
หลักฐานในการดําเนินงาน

๔. รายงานสรุปความเห็นเก่ียวกับงานพสัดุ เพือ่จัดทํารายงาน และนําเสนอผู้บังคับบญัชาในหน่วยงาน
5. ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งข้ึน

2) ด้านการบริการ
2.1 ให้คําปรึกษา แนะนํา ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะท่ัวไปแก่บุคลากรทุกสายงาน

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
2.2 ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคเซียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่าง
เครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบได้ระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิคเซียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา
ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคเซียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่าง
เครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

/2. พนักงานจ้าง...
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2. พนักงานจ้างทั่วไป
2.1 ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง

หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจํารถบรรทุกนํ้า ช่วยเหลือในการดับเพลิง ช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือในการดับเพลิง เม่ือได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยด้านอัคคีภัย ปฏิบัติหน้าท่ีที่เก่ียวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าช้ันประถมศึกษา หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ หรือ ก.อบต. กําหนด

เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนี้
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง

และน้ํายาเคมีต่างๆ
3. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา

2.2 ตําแหน่ง แม่บ้าน
หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

รับผิดชอบงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน โดยการกวาด ถูพื้นภายในอาคาร

สํานักงาน ห้องประชุม เป็นประจําทุกวัน ทําความสะอาดกระจก หน้าต่าง ราวบันได บานประตูกระจกทุกบาน

ภายในอาคารสํานักงาน ทําความสะอาดห้องนํ้าด้วยการขัดถูล้างห้องน้ํา เคร่ืองสุขภัณฑ์ ดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในงานบ้านงานครัวให้สะอาดอยู่เสมอ งานช่วยเหลือด้านงานธุรการ เช่นถ่ายเอกสาร จัดเตรียมอุปกรณ์

เครื่องดื่ม จัดเล้ียงรับรองผู้มาติดต่อราชการรวมถึงผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯลฯ จัดเตรียมอาหาร

และเครื่องด่ืมในการประชุมต่างๆ ช่วยบริการอํานวยความสะดวกในการประชุมต่างๆ ต้อนรับแขกผู้มาติดต่องาน

บริการน้ําดื่มผู้มารับบริการงานของ อบต. ดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ในสํานักงาน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อม

ใช้งานอยู่เสมอ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

1. ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา

2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

3. มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

2.3 ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย)
หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานขับรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย บํารุงรักษา ทําความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กน้อย
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) แก่ผู้ประสบเหตุหรือผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าท่ี
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

/ลักษณะงาน...
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ปฏิบัติงานขับรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ในการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เม่ือได้รับ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหรือผู้เจ็บป่วยเบ้ืองต้น นําส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าช้ันประถมศึกษา หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ หรือ ก.อบต. กําหนด

เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนี้
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี
3. ได้รับใบอนุญาตขับข่ีตามกฎหมาย
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา

************************************************************************************



ภาคผนวก ข
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลคําสะอาด

เร่ือง การรับสมัครบคุคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงวันที่ 18 มกราคม 2566

..............................................................................................................
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

1. ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
แบ่งออกเป็น 3 ภาค ดังต่อไปนี้

ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ข้อสอบปรนัย) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาเหตุผล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้าน

การเมืองเศรษฐกิจและสังคม ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และ
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ
และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากกลุ่มคํา ประโยคหรือข้อความส้ันๆ ท่ีเหมาะสม

ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ข้อสอบปรนัย) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
3) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด
5) ความรู้เก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
2) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด
4) ความรู้เก่ียวกับงานด้านช่างสํารวจ การสํารวจ รังวัด คํานวณ ตรวจสอบ จัดทําแผนท่ี และ

แผนผัง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
2) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบลคําสะอาด
4) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค. ภาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) (จํานวน 50 คะแนน)

2. ตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
ก. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) (จํานวน 50 คะแนน)
ข. ภาคความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ทดสอบภาคปฏิบัติ) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

**************************************************************


