
 

 

 
 
 

           ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
  เร่ือง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

           ประจ าปงงบประาา  .ศศศ 56 ๔  
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์ 
จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 6 สิงหาคม ๒๕๔7  หมวด 4 การสรรหา
และการเลือกสรร ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า จึงประกาศรับสมัครบุคคล
ท่ัวไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑ศต าแหน่ง.นักงานจ้างที่รับสาัครสอบ 

   ประเภทของ.นักงานจ้างตาาภารกิจ  จ านวน  ๒  ต าแหน่ง   ๒  อัตรา  
  (๑) ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (คุณวุฒิ)  สังกัด ส ำนักปลัด อบต.  จ ำนวน   ๑  อัตรำ 
  (2) ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงส ำรวจ (คุณวุฒิ)      สังกัด กองช่ำง            จ ำนวน  ๑  อัตรำ

              รายละเอียดลักษณะงานท่ีต้องการและต้องปฏิบั ติของต าแหน่ง ท่ีเปิดรับสมัครและ 
อัตราค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 

  ๒ศ คุ สาบัติทั่วไป และคุ สาบัติเฉ.าะส าหรับต าแหน่งของผู้าีสิทธิสาัครเข้ารับการสรร
หาและเลือกสรร 

    ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
 ผู้สมัครสอบต้องมี คุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามความใน หมวด ๑  

พนักงานจ้าง  ข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  พ.ศ. ๒๕๔๗  ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม  ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)ไม่เป็น ผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบั ติหน้าท่ีไ ด้ ไร้ความสามารถ  
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบ้ืองต้น  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

    ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   ข.วัณโรคในระยะอันตราย 
   ค.โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   ง.โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   จ.โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                                                                                        /(๕) ไม่เป็น... 
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                     (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี 
ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

      ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่ ง 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้) 
 
       ๒.๓ ส าหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบ
เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้  ท้ังนี้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ท่ี นว. ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าส่ังมหาเถรสมาคม 
ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑  

   หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็น 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น  
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่
เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลมายื่นด้วย 

 ๓ศ การรับสาัคร 
      ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าตากล้า ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ณ ส านักปลัด อบต.  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร ต้ังแต่วันท่ี ๘ – 1๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
ในวัน และเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร หรือหมายเลขโทรศัพท์ 
๐-๔๒๗๙-๖๑๗๓ และทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  http://www.khamtakla.go.th      

     ๓.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีต้องยื่นในวันสมัคร ฉบับจริงพร้อมส าเนา อย่างละ  ๑  ชุด                                                          
                    ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมท้ังน าเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาแสดง และรับรองส าเนาถูกต้องครบทุกฉบับ เอกสารท่ีต้องยื่น
ต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ท่ียังไม่หมดอายุ   จ านวน ๑ ฉบับ 

   (๓) ส าเนาทะเบียนบา้น       จ านวน ๑ ฉบับ 
   (๔) ส าเนาวุฒิการศึกษา (ท่ีตรงตามต าแหน่ง)   จ านวน ๑ ฉบับ 
   (๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน   จ านวน ๑ ฉบับ 

/(๖) ส าเนา... 



                                     -๓- 
 
                                (๖) ส าเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)     จ านวน ๑ ฉบับ 

 (๗) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว      จ านวน ๓ ใบ 
      (ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๓ เดือน) 

   (๘) ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล หรืออื่นๆ (ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 
ผู้สมัครต้องรับรองส าเนาเอกสารหลักฐานประจ าตัวที่ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท่ีสมัครให้ครบทุกฉบับ 

       ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
            ผู้สมัคร เข้ ารับการสรรหาและ เ ลือกสรร  ต้ อง เ สียค่าธรรม เนียมการสมัคร 
ต าแหน่งละ  ๑๐๐  บาท  (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน) 

      ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 
            ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมยื่นและแสดง
เอกสารหลักฐานในการสมัครสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีก าหนด หรือหากยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการ
เป็นผู้มีสิทธิเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (ตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้) จะไม่มีสิทธิได้รั บ
การจ้างและหากมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้ในการสมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

         ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรร
หาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น  

          ๔ศการประกาศรายชื่อผู้าีสิทธิเข้ารับการประเาินสารรถนะ  
    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ใน วันที่ ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๔ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า และ
ทางเว็บไซด์ http://www.khamtakla.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ท่ีส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า โทร.๐-๔๒๗๙-๖๑๗๓ ในวันและเวลาราชการ และให้เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครจะต้องไปตรวจดู
รายช่ือ  วัน เวลา และสถานท่ีสอบเอง      

         ๕ศหลักเก ฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
   ๕.๑ หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ”  

ท่ี จ า เป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ส าหรั บการปฏิบั ติ ง าน ในต า แหน่ งต าม ท่ีอ ง ค์กา รบริห า ร ส่วนต าบล ค าต าก ล้ า  
ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย  

       (1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
       (2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
       (3) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
            ๕.๒ วิธีการสรรหาและเลือกสรร จะใช้วิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลค าตากล้า จะเป็นผู้ก าหนดโดยสมรรถนะเรื่องหนึ่งอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการ หรือ
สมรรถนะหลายๆ เรื่องอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการ
ประเมินสมรรถนะดังกล่าว โดยอาจใช้การสอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วย
สถานการณ์จ าลองการตรวจสอบกับบุคคลท่ีอ้างอิง หรืออื่นๆ โดยให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรร พิจารณาตามความเหมาะสม โดยผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการ
ประเมินสมรรถไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้  

/๖. วัน เวลา... 



                                                                 -๔- 

         ๖ศวัน เวลา และสถานที่ในการประเาินสารรถนะ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๒๒ 

กันยายน  ๒๕๖๔     ห้องประชุาองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 
 ๖.๑ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป (ภำค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ต้ังแต่เวลา  
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.  
 ๖.๒ ภำคควำมรู้ควำมควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ต้ังแต่เวลา  ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   

     ๖.๓ ภำคควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (ภำค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
โดยกำรสัมภำษณ์  ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป  จนกว่ำจะแล้วเสร็จตำมควำมเหมำะสม 

     การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าว โดยยึดหลักสมรรถนะตามต าแหน่งท่ีสรรหา 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)  

        ๗ศ หลักเก ฑ์การตัดสิน 
  เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าเป็นผู้ผ่านการ

ประเมินสมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนน 
ท่ีสอบได้และท่ีได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้     

                  ๘ศ การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 2๔ กันยายน ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา 

๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป  โดยปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  
อ า เ ภ อ ค า ต า ก ล้ า  จั ง ห วั ด สก ล น คร  แ ละ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ลค า ต า ก ล้ า
http://www.khamtakla.go.th              

       ๙ศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  ๙.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ

ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็น
ผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่าตามล าดับ 

  ๙.๒ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มีระยะเวลา ๑ ปี นับต้ังแต่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี 
การสรรหาและเลือกสรร อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรร ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

  ๙.๓ ผู้ท่ีได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
ให้เป็นอันยกเลิกขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ 

  ๑.ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้างในต าแหน่งท่ีสรรหาและเลือกสรรได้ 
  ๒.ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจ้างภายในเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 

ค าตากล้าก าหนด เว้นแต่มีเหตุอันจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน นับแต่วันท่ีท่ีท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

  ๓.ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตาม ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดเวลาไว้ ท่ีจะท าการจ้างในต าแหน่งท่ีสรรหาและเลือกสรรได้  

 

      ๑๐ศการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ระยะเวลาการจ้าง อัตราการจ้าง 
  ๑๐.๑ ผู้ได้รับการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

แข่ ง ขั น ไ ด้ ต ามจ านวนอั ตร า ท่ี สรรหาของแ ต่ละต าแหน่ ง  โ ดย เริ่ ม ต้ั ง แ ต่ ล า ดับ ท่ี  ๑  เป็น ต้น ไป  
                     ๑๐.๒ การจ้างและการท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการเลือกสรร จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนครก่อน 

/๑๐.๓ ผู้ท่ีได้รับ... 



 
                                                         -๕- 
 
  ๑๐.๓ ผู้ท่ีได้รับการเลือกสรรและท าสัญญาจ้างจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิท่ีระบุ

ไว้ในภาคผนวก ท้ายประกาศฯ นี้ รายละเอียดระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ ๔ ปี หรือตามโครงการท่ีมี
ก าหนดเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดไว้ ท้ังนี้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ค าตากล้า 

 ๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า จะไม่จ้างบุคคลท่ีได้ตรวจสอบภายหลังพบว่า 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศหรือไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานและไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 

 ๑๐.๕ เงื่อนไขอื่นๆ หรือการตีความและการวินิจฉัยเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร  
พนักงานจ้างตามประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรท่ีได้รับแต่งต้ั ง
โดยให้ถือเป็นท่ีสุด 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 1  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                            
 

                               
            (นายแสงจันทร์  โพธิ์ค าพก) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ภาคผนวก ก 
 เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
   ประจ าปงงบประาา  .ศศศ 56 ๔   ลงวันที่  1  กันยายน  ๒๕ ๔ 

 
ประเภท.นกังานจ้างตาาภารกิจ 
  ๑ศช่ือต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า.นักงานธุรการ (คุ วุฒิ) 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปล่ียนแปลง รายการและเก็บรักษา
เอกสารส าคัญของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร 
การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  หน้าที่ควาารับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารท่ัวไป ตามแนวทาง  แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ 
ท่ีชัดเจน  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1ศด้านการปฏิบัติการ 

   1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ  
การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและ 
การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ 
ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

  1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ  หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก 
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

  1.3 รวบรวมข้อมูล  จัดเก็บข้อมูลสถิติ  เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  รายช่ือพนักงาน  
ข้อมูลจ านวนบุคลากร  เอกสารอื่นๆ ท่ีเป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้
เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

  1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆท่ีเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจส่าเอกสารท้ังหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

  1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  หนังสือเวียน  หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป  

  1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหน่วยงาน เช่น  
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรั กษายานพาหนะและ
อาคารสถานท่ีเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

      1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบั ติงาน เ ช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน 
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจ  เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  1 .8  จัด เตรี ยมการประ ชุม  บัน ทึ กการประ ชุม  และ จัดท าราย งานการประ ชุม 
เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

  1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา  นิทรรศการ แบละโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  

/10.10. ปฏิบัติ... 
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    10.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ท่ีต้องการข้อมูลข่าวสารทราบข้อมูลข่าวสาร 
    10.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน  
ในเรื่องการประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา 
และบรรลุวัตถุประสงค์ 
    10.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารงานท่ัวไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์  
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
         5ศด้านการบริการ  
                       2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้อต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้มาติดต่อ และหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
    2.2 ติดต่อประสานงานบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้ อง  
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
    2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
     2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย และปฏิบัติหน้าท่ี
อื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        คุ สาบัติเฉ.าะส าหรับต าแหน่ง 

  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 
ท่ี ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่ว ยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ี ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง 
                     2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับกา
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง 
                    3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาทุก
สาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง 

         ควาารู้ควาาสาาารถที่ต้องการ 
         1.ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน       ประกอบด้วย 

  1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  
  1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
       พระเจ้าอยู่หัว  
  1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
  1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  
  1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  

        /2. ทักษะ... 
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         2.ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง        ประกอบด้วย  
 2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
 2.2 ทักษะการประสานงาน  

                      2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
 2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล  

อัตราค่าตอบแทน  
๑.คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า        
       -อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๔๐๐.- บาท  หรือท่ี ก.อบต.ก าหนด  (ไม่รวมเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว) 

๒.คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า    
       -อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  10,๘๔๐.- บาท  (ไม่รวมเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว) 

๓.คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าทางนี้  
       -อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๑๑,๕๐๐.- บาท  (ไม่รวมเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว) 

สิทธิประโยชน์ 
       -ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
       -ไม่เกินคราวละ ๔ ปี  ท้ังนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร 
จึงจะท าสัญญาจ้างได้ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
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 การประเานิสารรถนะ 
ประเภท.นกังานจ้างตาาภารกิจ 

 1ศ ช่ือต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า.นักงานธุรการ (คุ วุฒิ) 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 

สารรถนะ คะแนนเต็า วิธีการประเาิน 
๑. ภาคควาารู้ควาาสาาารถทั่วไป (ภาค ก) 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล                           
-พระราชบัญญั ติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
-ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือ
เรื่องราว 
-ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทาง
การเมืองในปัจจุบัน เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เป็นต้น 
-ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะ
เป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 
-ความรู้สามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุป
เหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และ
อุปมาอุปไมย เป็นต้น 
-ความรู้วิชาภาษาไทย                              
-ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-พระราชบัญญั ติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล  
พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๑๐0 โดยวิธีสอบข้อเขียน 
เวลา 09.00-10.30 น. 

                                                                                         /พระราชบัญญัติ… 
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สารรถนะ คะแนนเต็า วิธีการประเาิน 

-พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ง า น บุ ค คล ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
 พ.ศ. 2542 
-พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

๑๐0 โดยวิธีสอบข้อเขียน 
เวลา 09.00-10.30 น. 

5ศภาคควาารู้ควาาสาาารถเฉ.าะต าแหน่ง (ภาค ข) 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
-ความรู้ ท่ีเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของต าแหน่ง 
ท่ีสมัครสอบ 
-ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 
-ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 

๑๐0 โดยวิธีสอบข้อเขียน 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 

3ศภาคควาาเหาาะสาเฉ.าะต าแหน่ง (ภาค ค) 
-ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประสบการณ์ 
-บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
-ทัศนคติและแรงจูงใจ 
-การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ 
-ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
-การเสียสละ ท างานเป็นทีม     

๑๐0 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
เวลา 13.00 เป็นต้นไป 

รวา ๓00  
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ประเภท.นกังานจ้างตาาภารกิจ 
 5ศช่ือต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ (คุ วุฒิ) 

 ลักษ ะงานโดยทั่วไป 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบัติงานทางช่างส ารวจ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ

การส ารวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดต าแหน่งต่างๆ การ
ท าบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจ การท าแผนท่ีแบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการ
ส ารวจ การส ารวจและค านวณราคาท่ีดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น หรือต าแหน่งท่ี ปฏิบัติงาน
บริหารด้านช่างส ารวจในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ระดับแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานและ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  หน้าที่ควาารับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตาม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1ศด้านการปฏิบัติการ 

             1.1 ส ารวจ  รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ  จัดท าแผนท่ี แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และ
เป็นไปตามแบท่ีก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   1.2 แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
งานท่ีก าหนดไว้   

   1.3 วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนท่ี เพื่ อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

   1.4 บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจ และรายงานผล เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน 

   1.5 ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายละเอียด
ต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจ เพื่อให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง  

   1.6 ปรับปรุงข้อมูลด้านแผนท่ีในงานส ารวจให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมท้ังดูแล จัดแผน
ท่ีให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการน าไปใช้งาน 

   1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานส ารวจ เพื่อน ามาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้ 

5ศด้านการบริการ  
                      2.1 ให้ค าปรึกษา แนะน า ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะท่ัวไปแก่บุคลากร 
ทุกสายงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
             2.2 ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

/คุณสมบัติ... 
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             คุ สาบัติเฉ.าะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

    1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจช่างก่อสร้าง 
ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นี้ได้ 
                     2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อนสร้าง ช่างส ารวจ 
ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ท่ี ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
                     3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อนสร้าง ช่างส ารวจ ช่างก่อสร้าง 
ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ 
                     ควาารู้ควาาสาาารถที่ต้องการ 

           1. ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน        ประกอบด้วย 
     1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  
     1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 

                             พระเจ้าอยู่หัว  
    1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
    1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  
    1.5 ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน  
    1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  

           2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง        ประกอบด้วย 
    2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
    2.2 ทักษะการประสานงาน  
    2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
    2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล  

อัตราค่าตอบแทน  
๑.คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า        
       -อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๔๐๐.- บาท  หรือท่ี ก.อบต.ก าหนด  (ไม่รวมเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว) 

๒.คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า    
       -อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  10,๘๔๐.- บาท  (ไม่รวมเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว) 

๓.คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าทางนี้  
       -อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๑๑,๕๐๐.- บาท  (ไม่รวมเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว) 

สิทธิประโยชน์ 
       -ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
       -ไม่เกินคราวละ ๔ ปี  ท้ังนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร 
จึงจะท าสัญญาจ้างได้ 
 



  
    ภาคผนวก ข 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
เร่ือง การรับสาัครบุคคลทั่วไปเ.ื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น.นักงานจ้าง 
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การประเานิสารรถนะ 
ประเภท.นักงานจ้างตาาภารกิจ 

 5ศช่ือต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ (คุ วุฒิ)  
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 

สารรถนะ คะแนนเต็า วิธีการประเาิน 
       1ศภาคควาารู้ควาาสาาารถทั่วไป (ภาค ก) 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล                           
-พระราชบัญญั ติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
-ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือ
เรื่องราว 
-ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทาง
การเมืองในปัจจุบัน เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ห รือ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เป็นต้น 
-ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะ
เป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 
-ความรู้สามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุป
เหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และ
อุปมาอุปไมย เป็นต้น 
-ความรู้วิชาภาษาไทย                              
-ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-พระราชบัญญั ติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล  
พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๑๐0 โดยวิธีสอบข้อเขียน 
เวลา 09.00-10.30 น. 

                                                                                    /สมรรถนะ… 
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สารรถนะ คะแนนเต็า วิธีการประเาิน 
-พระราชบัญญั ติระ เบี ยบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น 
 พ.ศ. 2542 
-พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558  

๑๐0 โดยวิธีสอบข้อเขียน 
เวลา 09.00-10.30 น. 

  5ศภาคควาารู้ควาาสาาารถเฉ.าะต าแหน่ง (ภาค ข) 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
-พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  
-พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
-ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของต าแหน่ง 
ท่ีสมัครสอบ 
-ความรู้เกี่ยวกับช่างส ารวจ 
-ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านส ารวจ 
-ความรู้เกี่ยวกับการอ่านค่าระดับและการค านวณ 
-ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 

๑๐0 โดยวิธีสอบข้อเขียน 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 

       3ศภาคควาาเหาาะสาเฉ.าะต าแหน่ง (ภาค ค) 
-ประวั ติ ส่ วน ตัว  ประวั ติ การ ศึกษา ประวั ติกา รท า ง าน 
ประสบการณ์ 
-บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
-ทัศนคติและแรงจูงใจ 
-การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ 
-ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
-การเสียสละ ท างานเป็นทีม     

๑๐0 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
เวลา 13.00 เป็นต้นไป 

รวา ๓00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



                                                                                           เลขประจ าตัวผู้สาัคร                             . 

            องค์การบรหิารส่วนต าบลค าตากล้า 
       ใบสาัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น.นักงานจ้าง 

 เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
  

   ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จึงขอแจ้งรายละเอียด                          
ของข้าพเจ้า  เพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

 1.ช่ือ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)                                                 .สัญชาติ                                    . 
       2.อายุนับถึงวันปิดรับสมัครไม่ต่ ากว่า   18   ปี    คือ     เกิดวันท่ี               เดือน                     พ.ศ.             .      

            ( อายุ           ปี           เดือน ) 
 3.สถานภาพ    โสด     สมรส    คู่สมรส  ช่ือ - สกุล                                                                       . 
 4.วุฒิการศึกษาตรงตามต าแหน่งท่ีสมัครสอบ  คือ ได้รับประกาศนียบัตร/ปริญญา                                          . 
      สาขาหรือวิชาเอก                             . 
      โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาช่ือ                                      
    เมื่อวันท่ี             เดือน                   พ.ศ.                   ( ภายในวันปิดรับสมัคร ) ได้คะแนนเฉล่ียสะสม                                 

5.ต าแหน่งท่ีสมัครสอบ พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานท่ัวไป  ต าแหน่ง                                               
      ความรู้ความสามารถพิเศษ                                                                                                             
   6.บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                          หน่วยงานท่ีออกให้                                                
   7.ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี                 หมู่ท่ี            ถนน                                 ต าบล                                 
       อ าเภอ                           จังหวัด                          รหัสไปรษณีย์                      โทร.                                    
    8.ช่ือบิดา                           อาชีพ                         ช่ือมารดา                              อาชีพ                            
   9.ได้แนบหลักฐานต่างๆ  ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมกับใบสมัคร   รวม                  ฉบับ  คือ 
       ส าเนาวุฒิการศึกษา/ระเบียนแสดงผลการเรียน   ส าเนาทะเบียนบ้าน     ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

     ส าเนาบัตรประชาชน      ใบรับรองแพทย์   ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
       รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน..........ใบ   อื่น ๆ                                                           
    (หากข้าพเจา้ย่ืนหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกต้องตามก าหนดไว้ในใบประกาศรับสมคัรใหถ้ือว่าขา้พเจ้าไม่มสีิทธิ์สมคัรเข้ารับการสรรหาในครั้งน้ี ) 
 

    (ลงช่ือ)                                                         ผู้สมัครสอบ 
                                              (                                                           ) 
                            ยื่นใบสมัครวันท่ี               เดือน                             พ.ศ.                       . 
 

(    )  หลักฐานครบถ้วน 
(    )  มีปัญหาคือ..................................................................                                                                     

. 
ลงลายมือช่ือ                                     เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

       วันท่ี                                       . 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน                         บาท 
ไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี              เลขท่ี                . 
  

ลงลายมือช่ือ                                       .เจ้าหน้าท่ีรับเงิน 
         วันท่ี                                         . 

ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสาร 
(   )  ครบถ้วน        (   )  ไม่ครบถ้วน 
 
(ลงช่ือ).................................................. 
       (..................................................) 
        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
วันท่ี        เดือน              พ.ศ..............        

ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสาร 
(   )  ครบถ้วน        (   )  ไม่ครบถ้วน 
 
(ลงช่ือ).................................................... 
       (.....................................................) 
        นักวิชาการศึกษาปฏิติการ 
วันท่ี      เดือน            พ.ศ..................        

กล่ันกรองแล้ว 
         (   )  มีคุณสมบัติครบถ้วน 
         (   )  ขาดคุณสมบัติ 
(ลงช่ือ)....................................................... 
       (.......................................................) 
          ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
 วันท่ี        เดือน               พ.ศ................  

 

 


