
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกังานจ้างตามภารกิจและพนักงานจา้งท่ัวไป   

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

************************ 
               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕63  จำนวน  7  ตำแหน่ง  7  อัตรา 

                         ฉะนั้น  จึ งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๒  ประกอบกับมาตรา  ๒๖  แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด 4  ข้อ 18 และ ข้อ 19    ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

๑. ตำแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ระยะเวลาในการจา้งไมเ่กิน 4  ปี  

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี  กองการศึกษาฯ จำนวน  1  อัตรา   

ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  ระยะเวลาในการจา้งไม่เกิน 1 ปี  

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก) กองการศึกษาฯ จำนวน  1  อัตรา 
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ช่วยงานสำรวจ)  กองช่าง  จำนวน  1  อัตรา 
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ช่วยงานประปา)  กองช่าง  จำนวน  1  อัตรา 
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ช่วยงานสุขาภิบาล)  กองสาธารณสุขฯ จำนวน  1  อัตรา 
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรค)  กองสาธารณสุขฯ จำนวน 1  อัตรา 
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ช่วยงานธุรการ)  กองสวัสดิการฯ จำนวน  1  อัตรา 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป  และคณุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมคัรเขา้รับการสรรหาและ
เลือกสรร 

 
 

      ๒.1. คณุสมบัติท่ัวไป   
             ผู้สมัครจะตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องหา้มตาม ข้อ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตำบลจงัหวัดอุบลราชธานี  เรือ่ง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัพนักงานจ้าง  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2547  ดังนี ้
       1)  มีสัญชาติไทย 
       2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  และไม่เกินหกสิบป ี
       3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
            4)... 

 

https://xn--22c9be4cqrb8m1c.xyz/


 
                      4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบหรือ เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคทีเ่ป็นลกัษณะต้องห้ามสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล  ดังนี ้   
       ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                    ข. วัณโรคในระยะอนัตราย                    
                    ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                    ง. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
          5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
            6)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกบริหารท้องถ่ิน 
            7) ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
            8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือ ไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

                  9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  พนักงานหรอืลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
                          10) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

    สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  ไม่รับสมัครสอบและไม่
อาจเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  ทั้งนี้  เป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน  ก.พ. ที่ นร.  ๐๙๐๔/ว ๙  
ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐, หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๒๑  และความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

            2.๒  คุณสมบัตเิฉพาะสำหรับตำแหน่ง   

    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแตล่ะตำแหนง่  แนบท้ายประกาศนี้   (ภาคผนวก ก.) 

          3. ระยะเวลาการจ้าง 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกจิ  ระยะเวลาในการจ้างไมเ่กนิ 4  ป ีและจะมีการประเมินผล

การปฏิบัตงิานเพือ่พิจารณาต่อสญัญาจ้างใหม่หรือเลิกจ้าง 
ประเภทพนกังานจ้างทั่วไป  ระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน 1 ป ีและจะมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อพจิารณาต่อสญัญาจ้างใหม่หรือเลิกจ้าง 
 

         4. การรับสมัคร 

  ๔.๑  ผู้สมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันท่ี  17  
สิงหาคม  2563  ถึงวันท่ี  26   สิงหาคม  2563  ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัด ชั้น 2 องค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30น.   หรือ
สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข  045-251760  และ หรือ www.muangdet.go.th 
 

              ๔.๒ หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

                      ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมนำเอกสารฉบับจริง  และสำเนาหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ  1  ชุด  มาย่ืนในวันสมัคร
ดังนี้   

            1).../ 



      
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไมเ่กิน   6   เดือน  

(นับถึงวันสมัคร)   จำนวน  3  รูป  ( เขียนช่ือ - สกุลไว้ด้านหลงัรปูถ่ายทุกรปู) 
2) ทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรบัรองสำเนาถูกต้อง   
3) บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง  
4) วุฒิการศึกษา  และสำเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนงัสอืรบัรองและระเบียนแสดงผลการ 

เรียนที่ระบุสาขาที่ใช้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะสมัครสอบแข่งขัน  กรณีที่หลักฐาน
ทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  อย่าง
ละ  ๑  ฉบับ 

5) ใบรับรองแพทย์ (ฉบบัตัวจรงิ) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดซึ่งออก 
ไม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วันตรวจร่างกายถึงวันสมัครสอบแข่งขัน  

6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ฯลฯ ( ถ้ามี) 
 
สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและหากทราบภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร  
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   

 4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

       ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  อัตราค่าธรรมเนียม   100   บาท   

สำหรับค่าธรรมเนียมในการสมัครนี้  จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรแล้ว  เว้นแต่  มีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนั้น  เนื่องจากมีการทุจริต  หรือส่อไปในทาง
ทุจริต  จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัคร  เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตน้ัน 

                 ๔.๔ เง่ือนไขการรับสมัคร 

  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนดในประกาศรับรองสมัครนี้จริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผูส้มคัร ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความ   ที่
แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  จะไม่รับสมัคร หรือ อาจถอดช่ือผู้สมัครจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สอบแข่งขัน  หรือบัญชีรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้แล้วแต่กรณี 

           ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร    

  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่
สอบ  ภายในวันท่ี  31  สิงหาคม  ๒๕63  ณ  ที่ทำการองค์การบรหิารส่วนตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  
จังหวัดอบุลราชธานี  หรอืสามารถตรวจสอบได้ที่  www. muangdet.go.th  
 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้    (ภาคผนวก ข.) 

         



           ๗. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผูผ้่านการเลือกสรรได้คะแนน
รวม  แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะข้ึนบัญชีผูผ้่านการเลือกสรรไดเ้รียงตามลำดับที่จากคะแนนรวมสงูสุด  
มาตามลำดับ  ในกรณีทีม่ีผูส้อบได้คะแนนรวมเท่ากันใหผู้้สอบแข่งขันได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกบั
ตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า  ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกบัตำแหนง่เท่ากัน  ใหผู้้ที่ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข)  มากกว่าเปน็ผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า  ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับ    
เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า 
   หากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  ตรวจสอบภายหลังพบว่า  ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใด   มี
คุณสมบัติไม่ตรงหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้สอบแข่งขัน หรือพิจารณา
ไม่ให้ผ่านการแข่งขัน และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริต จะดำเนินทางกฎหมายกับผู้นั้น 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  ดำเนินการเลือกสรรดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการโดย
ยึดหลักการความรู้ ความสามารถ และความเป็นธรรม อย่าหลงเช่ือหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม 
บุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการเลือกสรรได้  และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการ
แอบอ้าง  หรือทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกสรร  โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรทราบ 

          ๘. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช   จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  
โดยจัดเรียงลำดับจากผู้สมัครสอบ ที่ ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันท่ี  8  กันยายน  2563          
เวลา  10.00  น.เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัด
อุบลราชธานี และ สามารถตรวจสอบได้ที่  www. muangdet.go.th  
 

          ๙. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้

  องค์การบรหิารส่วนตำบลเมืองเดช   จะข้ึนบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  
            ๑๐.  การจ้าง 
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  
ตามลำดับที่  ที่ข้ึนไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  และ  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  จะทำสัญญาจ้าง
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
                          ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และยืน่ใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  
อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

       จึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่    6   สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

        (ลงช่ือ) 
           (นางสุจิตรา  พาพันธ์) 
           นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลเมอืงเดช 
 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรค
การเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรอืลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น   
 



 
ผนวก  ก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจ้างทั่วไป) 
ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกจิ 

ช่ือตำแหนง่  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี  กองการศึกษาฯ 

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  4  ป ี

หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัตงิานระดบัต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผูส้ำเร็จการศึกษาระดับปรญิญา 
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกบั แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย โดยมีลกัษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้                                                                         

1. ดา้นปฏิบัติการ 

1.1 จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งาน เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ตามระเบียบ ข้อบงัคับ หนงัสือสัง่การและตามเป้าหมายที่กำหนด  

  1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปีของ
หน่วยงาน และจัดทำแผนการเบกิจ่ายเงิน เพือ่ให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิก จ่ายเงิน 

  1.3 ดำเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ รับ-จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน  

1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและ บัญชีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการดำเนินการ ต่างๆ ทาง
การเงินและบัญชี  

1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความ ถูกต้องใน การ
ปฏิบัติงาน  

1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้ เกิดความถูกต้อง
และตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่ก าหนดไว้  

1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน
การเงินและบัญชี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการบริการ  

2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ช้ีแจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับ  รองลงมา หน่วยงาน
ราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ  

2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ ขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชีและแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญที่ เป็น ประโยชน์ต่อ
การทำงานของหน่วยงาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ 

 
 
 
 



 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคณุวุฒิอย่างใดอยา่งหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป 
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้

2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ 
ทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. 
อบต.  กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้

3.      ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าน้ีในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้อง
มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน 
ประกอบด้วย  1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทา 

งในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
 1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ระดับ 1 
 1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี ระดับ 2 
 1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 2 
 2. ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย 
 2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
 2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 
 2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 
 2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
 3. สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
 3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
 3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1  
3.1.5 การทำงานเป็นทีม ระดับ 1 
 3.2 สมรรถนะประจำสายงาน 
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1  
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 

 
 



 
ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับค่าตอบแทน  รายละเอียดดังนี้ 

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มี หลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษา
ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี  ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าและพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ 

    อัตราค่าตอบแทน  9,400 บาท  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาข้ันสูง (ป.กศ.สูง)     

และอนุปริญญา หรอืประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า   
2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืไม่น้อยกว่า 4 ปี ตอ่จากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรอืเทียบเท่า   

อัตราค่าตอบแทน 10,840  บาท  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว เดือนละ 2,000 บาท 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส.) หรืออนปุรญิญาหรอืประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่างๆที่มหีลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒปิระกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า     

อัตราค่าตอบแทน  11,500  บาท  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว เดือนละ 1,785 บาท 
 

หมายเหต ุ ทั้งนี้ค่าครองชีพช่ัวคราวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย (ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก  ข   หลักเกณฑ์การเลอืกสรร 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจ้างทั่วไป) 
1. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี กองการศึกษา 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลกัเกณฑ์ ดังนี ้

 
ก.  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  ( 100  คะแนน ) 
  
  -  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง 

- เหตุการณ์ เศรษฐกจิ และสังคม  ในปัจจุบัน 
  -  นโยบายรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
  -  การศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตผุลตามหลักวิชาวัดผล 

  -  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  

    วิชาภาษาไทย 
  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโดยการใหส้รปุความและตีความจากข้อความ
สั้นๆ  หรอืจากบทความและการพจิารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ  จากคำ  หรือกลุ่มคำ  ประโยค  หรือ
ข้อความสนทนา หรอือย่างอื่นที่เหมาะสม 
ข.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง  ( 100  คะแนน ) 

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิม่เติม
จนถึงปจัจบุัน 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 จนถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสงักัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 
  - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 
  
ค. ภาคความเหมาะสมกบัตำแหนง่   (  100  คะแนน  ) 

การสอบสัมภาษณ์   
  2.1 ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ประวัติ  การศึกษา  การทำงาน  และพฤติกรรม ท่าที 
วาจา  ทัศนคติ จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ อื่นจากการสมัภาษณ์     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับค่าตอบแทน  รายละเอียดดังนี้ 

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มี หลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษา
ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าและพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ 

    อัตราค่าตอบแทน  9,400 บาท  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 
 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาข้ันสูง (ป.กศ.สูง)     
และอนุปริญญา หรอืประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า   
2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืไม่น้อยกว่า 4 ปี ตอ่จากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรอืเทียบเท่า   

อัตราค่าตอบแทน 10,840  บาท  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว เดือนละ 2,000 บาท 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส.) หรืออนปุรญิญาหรอืประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่างๆที่มหีลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒปิระกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า     

อัตราค่าตอบแทน  11,500  บาท  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว เดือนละ 1,785 บาท 
 

 
หมายเหต ุ ทั้งนี้ค่าครองชีพช่ัวคราวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย (ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่ อง การกำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก  ก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจา้งท่ัวไป) 
ประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป 

ชื่อตำแหน่ง  คนงานท่ัวไป(ปฏิบัติหนา้ท่ีผู้ดูแลเด็ก) 

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  1  ป ี

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
 ช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  มีความเสียสละ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องานหรือ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  ให้
ความรู้แก่เด็กโดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้  ดูแลความเรียบร้อย     และความปลอดภัยของเด็กใน
ขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัตหิน้าที่ในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ก่อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย  
ความปลอดภัยของเด็กเล็ก  สอนให้ความรู้เบื้องต้นแกเ่ด็กกอ่นประถมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รบั
มอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชา 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 ๑.  ไม่จำกัดวุฒการศึกษา 
 2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพรอ่งในศีลธรรมอันดี 
 3. มีสุขภาพแข็งแรง 
 4. มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
 5. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ 
จะปฏิบัติงานด้วยความรัก  ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
 ๘. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก  มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น  และมีความขยันอดทน 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
 ๑. สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได้ 
 ๒. สามารถสอนด้านพฒันาการเด็กได ้
 ๓. สามารถจัดโภชนาการสำหรบัเดก็ได้ 
 ๔. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกบัตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
 ๕. มีไหวพริบ ปฏิภาณที่ดี  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี 

ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับค่าตอบแทน  รายละเอียดดังนี้ 
 - ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตามที่กฎหมาย

กำหนด เดือนละ 1,000 บาท รวม 10,000  บาท/เดือน   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก  ข   หลักเกณฑ์การเลือกสรร 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจา้งท่ัวไป) 
1.  ตำแหน่ง คนงานท่ัวไป(ปฏิบัติหนา้ท่ีผู้ดูแลเด็ก) 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ก.  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  ( 100  คะแนน ) 
  
  -  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง 

- เหตุการณ์ เศรษฐกจิ และสังคม  ในปัจจุบัน 
  -  นโยบายรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
  -  การศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตผุลตามหลักวิชาวัดผล 

  -  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  

    วิชาภาษาไทย 
  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโดยการใหส้รปุความและตีความจากข้อความ
สั้นๆ  หรอืจากบทความและการพจิารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ  จากคำ  หรือกลุ่มคำ  ประโยค  หรือ
ข้อความสนทนา หรอือย่างอื่นที่เหมาะสม 

 
ข.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง  ( 100  คะแนน ) 
  - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิม่เติม
จนถึงปจัจบุัน 
    - พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 
   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเตมิจนถึง
ปัจจุบัน 
     
ค. ภาคความเหมาะสมกบัตำแหน่ง   (  100  คะแนน  ) 

 การสอบสมัภาษณ์   
  2.1 ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ประวัติ  การศึกษา  การทำงาน  และพฤติกรรม ท่าที 
วาจา  ทัศนคติ จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ อื่นจากการสมัภาษณ์     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก  ก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
(แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจา้งท่ัวไป) 

ประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป 

ชื่อตำแหน่ง  คนงานท่ัวไป(ช่วยงานสำรวจ) กองช่าง 

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกนิ  1  ป ี

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสำรวจ  รังวัด  คำนวณ  ตรวจสอบ  จัดทำแผนที่ แผนผงั  เพื่อให้ทราบ

รายละเอียดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆจากการ
สำรวจ และรายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน ที่ได้รับมอบหมาย 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับ งานช่างสำรวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่จัดเจน 
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ การงานใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัตงิานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
2. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาช่างสำรวจอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
3. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารงานขององค์การบรหิารงานส่วนตำบลและกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตหิน้าที ่
4. มีความรู้เกี่ยวกบังานธุรการและงานสารบรรณ 
5. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับค่าตอบแทน  รายละเอียดดังนี้ 

 - ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตามที่กฎหมาย
กำหนด เดือนละ 1,000 บาท รวม 10,000  บาท/เดือน   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผนวก  ข   หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
(แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจา้งท่ัวไป) 

1.  ตำแหน่ง คนงานท่ัวไป(ช่วยงานสำรวจ) กองช่าง 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 
ก.  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  ( 100  คะแนน ) 
  
  -  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง 

- เหตุการณ์ เศรษฐกจิ และสังคม  ในปัจจุบัน 
  -  นโยบายรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
  -  การศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตผุลตามหลักวิชาวัดผล 

  -  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  

    วิชาภาษาไทย 
  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโดยการใหส้รปุความและตีความจากข้อความ
สั้นๆ  หรอืจากบทความและการพจิารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ  จากคำ  หรือกลุ่มคำ  ประโยค  หรือ
ข้อความสนทนา หรอือย่างอื่นที่เหมาะสม 
   

ข.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง  ( 100  คะแนน ) 

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิม่เติม
จนถึงปจัจบุัน 

- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   

   
ค. ภาคความเหมาะสมกบัตำแหน่ง   (  100  คะแนน  ) 

 การสอบสมัภาษณ์   
  - ทดสอบความเหมาะสมกบัตำแหน่ง  ประวัติ  การศึกษา  การทำงาน  และพฤติกรรม ท่าที 
วาจา  ทัศนคติ จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ อื่นจากการสมัภาษณ์     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ผนวก  ก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
(แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจา้งท่ัวไป) 

ประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป   

ชื่อตำแหน่ง  คนงานท่ัวไป(ช่วยงานประปา) กองช่าง 

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  1  ป ี

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานด้านประปา จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทีเ่กี่ยวข้องการติดต้ัง 
การซ่อมแซมและการบำรุงรักษาด้านประปา และแก้ไขข้อขัดข้องเลก็ ๆ น้อย ๆ ของงานด้านประปา ปฏิบัติงาน
อื่นใดที่เกี่ยวข้องและที่ได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประปา เพื่อใหเ้กิดความพรอ้ม และสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อ
บริการประชาชน ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ของงานประปาและปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องและตามที่ได้รบัมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
2. มีความรู้ความเข้าใจในงาน ระบบประปาเป็นอย่างด ี 
3. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารงานขององค์การบรหิารงานส่วนตำบลและกฎหมาย กฎระเบียบ 

และข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตหิน้าที่ 
4. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับค่าตอบแทน  รายละเอียดดังนี้ 

 - ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตามที่กฎหมาย
กำหนด เดือนละ  1,000 บาท รวม   10,000  บาท/เดือน   

 
 

หมายเหต ุ ทั้งนี้ค่าครองชีพช่ัวคราวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย (ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558)   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ผนวก  ข   หลักเกณฑ์การเลือกสรร 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจา้งท่ัวไป) 

1.  ตำแหน่ง  คนงานท่ัวไป (ช่วยงานประปา) กองช่าง 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ก.  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  ( 100  คะแนน )  
  
  -  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง 

- เหตุการณ์ เศรษฐกจิ และสังคม  ในปัจจุบัน 
  -  นโยบายรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
  -  การศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตผุลตามหลักวิชาวัดผล 

  -  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  

    วิชาภาษาไทย 
  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโดยการใหส้รปุความและตีความจากข้อความ
สั้นๆ  หรอืจากบทความและการพจิารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ  จากคำ  หรือกลุ่มคำ  ประโยค  หรือ
ข้อความสนทนา หรอือย่างอื่นที่เหมาะสม 
   

ข.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง  ( 100  คะแนน )  

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิม่เติม
จนถึงปจัจบุัน 

- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   

ค. ภาคความเหมาะสมกบัตำแหน่ง   (  100  คะแนน  )   
การสัมภาษณ ์

  - ทดสอบความเหมาะสมกบัตำแหน่ง  ประวัติ  การศึกษา  การทำงาน  และพฤติกรรม ท่าที 
วาจา  ทัศนคติ จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ อื่นจากการสัมภาษณ์     
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ผนวก  ก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
(แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจา้งท่ัวไป) 

ประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป 

ชื่อตำแหน่ง  คนงานท่ัวไป( ช่วยงานธุรการ)  กองสวัสดิการ  

ระยะเวลาการจ้าง  ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี  
หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกบั ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ความ
คำสั่งที่ หรือแบบ แนวทางปฏิบัตทิี่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถ่ีถ้วน ปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติงานตามทีผู่บ้ังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ

- งานธุรการ และงานเอกสาร รบั - ส่ง หนังสือ 
- จัดทำเอกสาร หนังสือ ประชาสมัพันธ์ แผ่นพับ สือ่ประชาสมัพันธ์ บันทึกรายงานการประชุม 
- งานการรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนเกี่ยวกับปญัหาการสงเคราะห ์
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

คุณลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง 
1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
2. เป็นผูส้ามารถ อ่านออก – เขียนได ้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ความสามารถด้านการติดต่อประสานงาน 
4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารงานขององค์การบรหิารงานส่วนตำบลและกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
อื่นที่ใช้ในการปฏิบัตหิน้าที ่
5. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจา้ง   

- ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตามที่กฎหมายกำหนด เดอืน
ละ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท/เดอืน 
 
 

หมายเหต ุ ทั้งนี้ค่าครองชีพช่ัวคราวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย (ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558)   

 
 
 
 
 



 
 

ผนวก  ข   หลักเกณฑ์การเลือกสรร 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจา้งท่ัวไป) 

1.  ตำแหน่ง  คนงานท่ัวไป( ช่วยงานธุรการ) กองสวัสดิการ 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ก.  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  ( 100  คะแนน )  
  
  -  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง 

- เหตุการณ์ เศรษฐกจิ และสังคม  ในปัจจุบัน 
  -  นโยบายรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
  -  การศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตผุลตามหลักวิชาวัดผล 

  -  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  

    วิชาภาษาไทย 
  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโดยการใหส้รปุความและตีความจากข้อความ
สั้นๆ  หรอืจากบทความและการพจิารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ  จากคำ  หรือกลุ่มคำ  ประโยค  หรือ
ข้อความสนทนา หรอือย่างอื่นที่เหมาะสม 
   

ข.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง  ( 100  คะแนน )  

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิม่เติม
จนถึงปจัจบุัน 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 

ค. ภาคความเหมาะสมกบัตำแหน่ง   (  100  คะแนน  )   
การสัมภาษณ ์

  - ทดสอบความเหมาะสมกบัตำแหน่ง  ประวัติ  การศึกษา  การทำงาน  และพฤติกรรม ท่าที 
วาจา  ทัศนคติ จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ อื่นจากการสมัภาษณ์     
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
(แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจา้งท่ัวไป) 

ชื่อตำแหน่ง   พนกังานจ้างท่ัวไป 

ชื่อตำแหน่ง   คนงานท่ัวไป (ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรค)  

ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน 1 ป ี

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.งานดูแล จัดเตรียม เบิกจ่าย ดูแลรักษาเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ พร้อมจัดทะเบียนคุม และให้บริการเรื่อง
วัสดุ อุปกรณ์งานด้านป้องกัน ควบคุมโรคเช่น งานพิษสุนัขบ้า งานโรงฆ่าสัตว์ งานสัตวแพทย์ งานควบคุมแมลง
และพาหะนำโรคเพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และหน่วยงานราชการ 

2.เป็นผู้ช่วยการจัดพิมพ์เอกสารทำเอกสาร บันทึกข้อมูล และเดินเอกสารติดต่อ ด้านงานป้องกันโรค 
งานพิษสุนัขบ้า งานโรงฆ่าสัตว์ งานสัตวแพทย์ 

3.รวบรวมเอกสารรายงานด้านสถิติงานงานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
4.งานควบคุมโรค ป้องกันโรค  ออกรณรงค์ปฏิบัติการควบคุมโรค ประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสารแผ่นพับ 

ใบปลิว งานงานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
5.ช่วยจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ด้านควบคุมโรค ให้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ สะดวก หาง่าย และจัดทำ

รายละเอียดวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งาน  
6.เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน การประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน เอกสารเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ 

และนโยบายต่างๆของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรค 
7.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและ

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
3. มีความรู้เรื่องดูแลจัดเตรียม เบิกจ่ายและดูแลรักษาเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 
4. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้ 
-ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตามที่กฎหมายกำหนด เดือนละ 

1,000 บาท รวม 10,000 บาท/เดือน 
 
 

หมายเหต ุ ทั้งนี้ค่าครองชีพช่ัวคราวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย (ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558)   

 
 
 
 



 
 
 
 

ผนวก ข หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
(แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจา้งท่ัวไป) 

ตำแหน่ง คนงานท่ัวไป   (ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรค)  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ก.ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (100 คะแนน) 

 -เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง 
 -เหตุการณ์ เศรษฐกิจ และสังคม ในปัจจุบัน 
 -นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 -การศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาวัดผล 
 -หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 

วิชาภาษาไทย 
 - ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความตีความ การ

ขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ 
ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์หรือให้ทดสอบโดยการ
อย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถดังกล่าว 

ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)  
 - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั 
 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ค.ภาคความเหมาะสมตำแหน่ง (100 คะแนน)  

การสอบสัมภาษณ์ 
- ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประวัติ การศึกษา การทำงาน และพฤติกรรม ท่าที วาจา ทัศนคติ 

จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ อื่นจากการสัมภาษณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผนวก ก  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
(แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจา้งท่ัวไป) 

ชื่อตำแหน่ง   พนักงานจ้างท่ัวไป 

ชื่อตำแหน่ง   คนงานท่ัวไป (ช่วยงานสุขาภิบาล) กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  

ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน 1 ป ี

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานงานฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในงาน  ทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการสุขาภิบาล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. งานเอกสารการจัดเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูลกิจกรรม/การส่งเอกสารหน่วยงานราชการ เอกชน และ
ประชาชน ด้านงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม/งานรักษาความสะอาด/งานขยะมูลฝอย/งานถ่ายขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูล บันทึกข้อมูลกิจกรรมด้านงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

2. ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน /เสนอเอกสารงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม/ตรวจสอบเอกสารตาม
รายละเอียดที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกำหนดก่อนส่งเอกสารให้นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเพื่อ รายงานต่อ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการตรวจสอบและอนุญาตตามลำดับข้ันตอนของการ
ดำเนินงาน ประกอบด้วย  

3.งานใบอนุญาต และตรวจรายละเอียดเอกสาร จัดพิมพ์และจัดเตรียมเอกสารรายละเอียดตามคำสั่งที่
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมกำหนดเบื้องต้นก่อนเสนอผู้บริหารตามขั้นตอน ที่ใช้ในการตรวจสอบและเสนอใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นตำบลเมืองเดช เอกสารที่ต้อง
จัดเตรียม เพื่อให้นักวิชาการสิ่งแวดล้อมพิจารราและเสนอผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตรวจเช็คเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เอกสาร
ร้าน เอกสารสำคัญการต่อใบอนุญาต เป็นต้น 

5. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหารตรวจเช็คเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เอกสารร้าน 
เอกสารสำคัญการต่อใบอนุญาต เป็นต้น 

6. ใบอนุญาตเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยตรวจเช็คเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เอกสารร้าน 
เอกสารสำคัญการต่อใบอนุญาต เป็นต้น 

7. ใบอนุญาตการควบคุมตลาดสดที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตรวจเ ช็คเอกสารสำเนา
บัตรประชาชน เอกสารร้าน เอกสารสำคัญการต่อใบอนุญาต เป็นต้น 

8. ใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตรวจเช็คเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เอกสาร
ร้าน เอกสารสำคัญการต่อใบอนุญาต เป็นต้น 

9. ช่วยนักวิชากรสิ่งแวดล้อม จัดเก็บรายละเอียด ข้อมูล เอกสาร ข้อมูลพื้นฐานและจัดพิมพ์รายละเอียด
งาน ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการร้องเรียน เหตุเดือดร้อนรำคาญ งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมเอกสารช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถเสนอความเห็นชอบพิจารณา
ตามลำดับข้ันตอน ก่อนเสนอผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อรายงาน ผู้บริหารตามลำดับต่อไป 
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10. ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จัดทำเก็บเอกสาร /คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
สื่อสิงพิมพ์ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และสื่อประชาสัมพันธ์งานวิชาการควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

11. จัดทำเอกสารตามรายละเอียดข้อมูล ที่นักวิชาการสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลมาให้แล้ว 
เกี่ยวกับคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง พื้นที่เสี่ยง เรื่องขยะมูลฝอย สถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วย
สาธารณสุข โดยมีหน้าที่จัดเก็บรายละเอียดงานเปน็เอกสารให้เรียบร้อยในรูปแบบเอกสาร แฟ้มงาน หรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์เอกสารแฟ้มผลงาน เป็นต้น 

12. ช่วยจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ด้านสุขาภิบาล ให้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ สะดวก หาง่าย และจัดทำ
รายละเอียดวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งาน  

13. เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน การประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน เอกสารเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ
และนโยบายต่างๆของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

14. ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 
15. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
5. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
6. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและ

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
7. มีความรู้เรื่องงานเอกสารการจัดเก็บข้อมูลและใบอนุญาต 
8. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้ 
-ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตามที่กฎหมายกำหนด เดือนละ 

1,000 บาท รวม 10,000 บาท/เดือน 
 
 
 

หมายเหต ุ ทั้งนี้ค่าครองชีพช่ัวคราวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย (ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ผนวก ข หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
(แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจา้งท่ัวไป) 

ตำแหน่ง คนงานท่ัวไป (ช่วยงานสุขาภิบาล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ก.ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (100 คะแนน) 

 -เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง 
 -เหตุการณ์ เศรษฐกิจ และสังคม ในปัจจุบัน 
 -นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 -หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 

วิชาภาษาไทย 
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความตีความ 

การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือ
กลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์หรือให้ทดสอบ
โดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถดังกล่าว 

ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)  

 - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั 
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ค.ภาคความเหมาะสมตำแหน่ง (100 คะแนน)  

การสอบสัมภาษณ์ 
- ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประวัติ การศึกษา การทำงาน และพฤติกรรม ท่าที วาจา ทัศนคติ 

จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ อื่นจากการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


