
     
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว 

ประจําปงบประมาณ 2562 
 ---------------------------------------------------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงคจะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว  ประจําปงบประมาณ 
2562  จํานวน  3  ตําแหน ง  3  อัตรา  ตามแผนอัตรากําลั ง 3 ป   พ .ศ.2561 - 2563  ( ฉบับป รับปรุง               
ครั้งที่ 3 )  เพ่ือชวยเหลือในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลระเว  ทั้งนี้จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อเปนพนักงานจางทั่วไป  โดยยึดหลักสมรรถนะความเทาเทียมในโอกาส  และประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญดวยกระบวนการท่ีไดมาตรฐาน ยุติธรรม  และโปรงใส  เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบรหิารกิจการ
บานเมืองที่ดี  นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 18 ขอ19 และขอ20 หมวด 4 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง   ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547               
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 8/2561  เม่ือวันที่  23  
สิงหาคม  2561  มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ( พ.ศ. 2561 – 2563 )  ขององคการบริหารสวนตําบลระเว  จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ดังตอไปนี้  

ตําแหนงพนักงานจางที่รับสมัคร    
1  ประเภทพนักงานจางตารมภารกิจ  จาํนวน  1  ตําแหนง  1   อตัรา 

- ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  (กองคลัง)    จํานวน   1   อัตรา  

2  ประเภทพนกังานจางท่ัวไป    จํานวน   2   ตําแหนง   2   อัตรา  ดังนี้ 
- ตําแหนง  คนงานท่ัวไป ( ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต )                   จํานวน    1    อัตรา 

  สังกัด สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 
- ตําแหนง  คนงานท่ัวไป ( ปฏิบัติหนาที่ชวยงานแผนที่ภาษี )        จํานวน    1    อัตรา   

  สังกัด กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 

 2. คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมตํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป  
 (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  
 (๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอน  ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล   ดังนี้ 

  1. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รงัเกียจแกสังคม 
   2. วัณโรคในระยะอันตราย 
   3. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏเปนที่รังเกียจแกสังคม 
  4. โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
   5. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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 (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง      

 (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน  
  (๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง 
อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการรฐัวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อ่ืนของรฐั  

 (๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ินกอนวันทําสัญญาจาง 
 

 3.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  หนาท่ีความรับผิดชอบ  และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
อัตราคาตอบแทนระยะเวลาการจาง  

 3.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
       ผูสมัครตําแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงนั้น  ตามที่

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานีกําหนด แนบทายประกาศรับสมัครนี้  (ภาคผนวก ก.)   
 3.2 อตัราคาตอบแทน 

 พนกังานจางท่ัวไป  ตําแหนง     คนงานท่ัวไป  ( ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต )  
                    คนงานท่ัวไป  (ปฏิบัติหนาที่ชวยงานแผนที่ภาษี ) 

-  ไดรบัอัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,00๐ บาท  และคาครองชีพเดือนละ  1,00๐  บาท  
รวมทั้งสิ้น 10,0๐๐ บาท  ( จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง มติ ครม. วาดวยเงินคาครองชีพชั่วคราวฯ )   

         อนึ่ง  ถาผูสอบคัดเลือกได และถึงลําดับท่ีที่จะไดรับการจางและแตงตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกวาที่ได
กําหนดไวในประกาศฯ นี้  จะนํามาใชเรียกรองสิทธิใดๆเพื่อประโยชนตนเองไมได 

 3.3 กําหนดระยะเวลาการจาง   
พนักงานจางตามภารกิจ  มีระยะเวลาในการจางไมเกิน  3  ป  
พนักงานจางทั่วไป  มีระยะเวลาในการจางไมเกิน  1  ป 

  ท้ังนี้ การตอสัญญาจางหรือการสิ้นสุดสัญญาจางจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
ในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี  
30  มิถุนายน  พ.ศ.2547 และ ฉบับปรับปรุงถึงฉบับที่ 6  
     

๔.  การรับสมัคร 
  ๔.๑ วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
      ใหผูประสงคจะสมัครสอบสามารถติดตอขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง  
ณ  ที่ทําการองคกาบริหารสวนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแตวันที่ 1 - 12 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 ในวันเวลาราชการ  ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น. ( เวนวันหยุดราชการ ) สามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดที่เว็บไชต  www.rawe.go.th  หรือสอบถามไดที่สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลระเว โทรศัพท
หมายเลข  0-4525-2732  หรือ  065-304-0717 
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4.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
        ผูสมัครจะตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง  ครบถวนตอ
เจาหนาที่ผูรับสมัคร  พรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวใน
เอกสารทุกฉบับไวดวย  มายื่นในวันรับสมัคร ดังน้ี 
 (1)  สําเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุ
สาขาที่จะสมัคร กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกลาว เปนภาษาตางประเทศใหแนบฉบับที่แปลเปนภาษาไทยพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง อยางละ 1 ฉบับ 
 (2)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว  ถายคร้ังเดียวกัน
ไมเกิน  6  เดือน  (นับถึงวันที่สมัคร)  จํานวน  3  รูป  โดยใหผูสมัครเขียน ชื่อ - สกุล  ตําแหนงที่สมัครสอบไวที่
ดานหลังรูปถายทุกรปู 
 (3)  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1 ฉบับ                     
                             (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
 (5)  ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล 
หมวด  13  การบริหารงานบุคคลของลูกจาง  ขอ 392  ลงวันท่ี  24 ตุลาคม 2545  ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน นับตั้งแต
วันตรวจรางกาย  จํานวน  1  ฉบับ  
                           (6)  ใบรับรองผานการตรวจเลือกการเกณฑทหาร (สด.43)  หรือใบยกเวนการเกณฑ
ทหาร (สด.37) (ถามี)  จํานวน 1 ฉบับ 
                              (7)  เอกสารอ่ืนๆ  เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

                 4.3  คาธรรมเนียมในการสมัคร 
       ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมสมัครสําหรับตําแหนงที่ตองการเขารับการสรรหาเพ่ือเลือกสรร 

ในอัตราตําแหนงละ 100.- บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) โดยคาธรรมเนียมจะไมจายคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  4.4  เง่ือนไขในการสมัคร 
         ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ ครบถวน
ตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริงและจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นและแสดง เอกสาร
หลักฐานตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนดหรือยื่นเอกสารไมครบถวน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร
สอบและหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใชสมัครสอบ จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป  หากตรวจสอบภายหลังวา
ผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดจะถือวาผูนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัคร จะถูกออกจากการเปน
พนักงานจาง 

5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรเพื่อสรรหาพนักงานจาง 
                    องคการบริหารสวนตําบลระเว   จะทําการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานจาง   ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.  2562  ตั้งแตเวลา  09.00 น.  เปนตนไป  ณ  ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 
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6. วัน เวลา  และสถานท่ีดําเนินการสรรหาเพื่อเลือกสรร 
   องคการบริหารสวนตําบลระเว  จะดําเนินการสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  15 มีนาคม พ.ศ.  2562 
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลระเว รายละเอียดดังนี้       
  ภาคเชา   

- เวลา  10.00 น. – 11.00 น.  ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป  ( ภาค ก )      ณ  ห อ ง
ประชุมองคการบริหารสวนตําบลระเว 

 ภาคบาย   
 - เวลา  13.00 น. – 14.00 น.  ทดสอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  ( ภาค ข )           ณ 

หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลระเว 
  - เวลา 15.00 น. เปนตนไป ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  สัมภาษณ  ( ภาค ค )        ณ 
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลระเว 

7. หลักสูตรและวิธีการสรรหาเพื่อเลือกสรร 
  7.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.)  โดยการสอบขอเขียน  (ปรนัย)  ( 60 คะแนน )  
ตามแนบทายประกาศ (ภาคผนวก ข.) 

         7.2 ภาคความรูสามารถเฉพาะตําแหนง  (ภาค ข.)  โดยการสอบขอเขียน (ปรนัย)  ( 20 คะแนน )  
ตามแนบทายประกาศ (ภาคผนวก ข.) 
ทดสอบความรูความสามารถที่จะใชในการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

7.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ภาค ค. สอบสัมภาษณ  ( 20  คะแนน )   
      

 8. เกณฑการตัดสิน    
  องคการบริหารสวนตําบลระเว  จะตัดสินวาผูใดเปนผูไดรับการคัดเลือก  เปนพนักงานจางทั่วไป  ให
ถือเกณฑวาจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในแตละภาคการทดสอบ ไมนอยกวารอยละ ๖๐  ทั้งนี้  จะคํานึงถึงหลักวิชาการ
วัดผลและสมรรถนะที่จําเปนตองใชสําหรบัการปฏิบัติงานดวย 
 

 9.  ประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
  องคการบริหารสวนตําบลระเว จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ปดประกาศไวใหทราบโดยทั่วกัน วันจันทร ที่ 18 มีนาคม  พ.ศ. 2562  โดยปดประกาศไว ณ บอรดประชาสัมพันธ  
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   หรือสอบถามทางโทรศัพท 
หมายเลข 0-4525-2732  และทางเว็บไซต  www.rawe.go.th 
 

10. การข้ึนบัญชีผูสอบได  
 10.1 การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกจะเรียงตามลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับใน

กรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน ผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากัน ผูท่ีไดคะแนนในภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา
เปนผูอยู ในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ผู ไดคะแนนในภาคความรู
ความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีกก็ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 

 
/10.2 บัญชี....... 
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 10.2 บัญชีผูไดรับการคัดเลือกใหใชไดไมเกิน 1 ป  นับแตวันขึ้นบัญชี  แตถามีการคัดเลือกอยาง 

เดียวกันนั้นอีก และไดข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกใหมแลว ใหบัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก             
เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือก ผูใดใหมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแลวกอนบัญชีผูไดรับการ
คัดเลือกมีอายุเกิน 1 ป หรือกอนมีการขึ้นบัญชี ผูไดรับการคัดเลือกใหม แลวแตกรณีก็ใหการขึ้นบัญชีคร้ังกอนนั้นยังคง
มีผลใชตอไป แตทั้งนี้ตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีนั้นมีอายุครบ 1 ป หรือวันที่ขึ้นบัญชีผูไดรับการ
คัดเลือกใหม แลวแตกรณ ี   

10.3  ผูที่ไดข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้  ใหเปนอันยกเลิก 
การขึ้นบัญชีผูนี้ไวในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก คือ  

1. ผูน้ันไดขอสละสิทธิรบัการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือก 
2. ผูนั้นไมมารายงานตัว เพ่ือรับการบรรจุภายในเวลาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลระเว กําหนด  เวนแต

มีเหตุจําเปน  และไดมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจง ใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน นับแต
วันทีท่ี่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน   

3. ผูน้ันมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงท่ีไดรบัการคัดเลือก  
4. ผูน้ันประสงคจะไมรบัการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่รับการคัดเลือก 

11. การสั่งจางและแตงต้ัง 
  องคการบริหารสวนตําบลระเว  จะดําเนินการจางและแตงตั้งผูผานการเลือกสรรโดยเรียงตามลําดับ
ท่ีจากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับและขึ้นบัญชีไว  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดอุบลราชธานีแลวเทานั้น   และไดตรวจสอบแลววาผูที่ไดรับการเลือกสรรเปนพนักงานจางเปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี     
เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.2547  ทั้งนี้  หากตรวจสอบพบภายหลังวา
ผูสมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลระเว   กําหนดอาจเพิกถอนรายชื่อผู
ท่ีไดรับการเลือกสรรได รวมทั้งเรียกรองความเสียหาย (ถามี) การใหไดรับเงินคาตอบแทน นายกองคการบริหารสวน
ตําบลระเว  จะสั่งจางและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกในอัตราท่ีทางคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี (ก.อบต.) กําหนด โดยเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิและมาตรฐานกําหนดตําแหนงของทางราชการ
กําหนด 
  คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาค ความเปน
ธรรมและความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได หากพบเห็นการทุจริตหรือไมเปนธรรม สามารถแจงท่ี สํานักงานปลัด       
องคการบริหารสวนตําบลระเว หมายเลขโทรศัพท 0-4525-2732 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ   วันที่  20  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 
 

 
 

         นางศุภร    คูณผล 

( นางศุภร    คูณผล ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลระเว 
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ภาคผนวก ก. 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว   

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว   
ประจําปงบประมาณ 2562 

ลงวันท่ี  20 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 

พนักงานจางตามภารกจิ 

ช่ือตําแหนง      ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   
สังกัด   กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลระเว 
ตําแหนงประเภท พนักงานจางตามภารกิจ 
 1.1  ช่ือตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  ( กองคลัง ) 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานชั้นตนธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เก่ียวกับการราง  โตตอบ  บันทึก  ยอเรื่อง  ตรวจทานหนังสือท่ีตองใชความรู  ทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดาน
หนึ่ง  การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิในทรัพยสินของทางราชการ  การติดตามใหมีการซอมแซมและบํารุงรักษา  
การจําหนายยานพาหนะที่ชํารุด  เสื่อมสภาพ  และการเบิกจายพัสดุทางชางการตรวจสอบ  ลงหรือเปลี่ยนแปลง
รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ  การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรยีมเอกสาร  จดบันทึกรายงานการ
ประชุม  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาทุกสาขาท่ี ก.จ., ก.ท.,หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6  หนวย
กิต หรือผานการอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ี
ไดรบรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรฐัท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา  12  ชั่วโมง  

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทยีบไดในระดับเดียวกัน     
ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.,หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6  หนวยกิต หรือ
ผานการอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรบ
รองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา  12  ชั่วโมง 
  3.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงูหรือคณุวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ 
ก.จ.  ก.ท. หรือ  ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา  6  หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรบัการรับรองจาก
ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
  1. ความรูที่จําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย  
   1.1 ความรูที่จาเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
   1.2 ความรูเร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  
   1.3 ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ   
   1.4 ความรูเร่ืองกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  
   1.5 ความรูเร่ืองการจัดการความรู  
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  2. ทักษะที่จําเปนสาหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย  
   2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร   
   2.2 ทักษะการประสานงาน  
   2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ   
   2.4 ทักษะการบริหารขอมูล   
  3. สมรรถนะที่จําเปนสาหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย  
  3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
   3.1.1 การมุงผลสัมฤทธ์ิ   
   3.1.2 การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม   
   3.1.3 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน   
   3.1.4 การบริการเปนเลิศ   
   3.1.5 การทางานเปนทีม   
  3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  
   3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ   
   3.2.2 การสั่งสมความรูและความเช่ียวชาญในสายอาชีพ   
   3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน   
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ภาคผนวก ก. 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว   
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว   

ประจําปงบประมาณ 2562 
ลงวันท่ี  20 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 

พนักงานจางทั่วไป   

ช่ือตําแหนง      คนงานท่ัวไป  ( ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต ) 
สังกัด   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลระเว 
ตําแหนงประเภท พนักงานจางท่ัวไป 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ขับรถยนตไปราชการ  ดูแลทําความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต และเคร่ืองยนตใหพรอมใชงาน
อยูเสมอ  เก็บรักษากุญแจรถยนตขององคการบริหารสวนตําบล  ตอทะเบียนรถยนตตามกําหนด ลงบันทึกการใชและ
การซอมรถยนตทุกคร้ัง แกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ในการใชรถยนตดังกลาว  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของหรือ
ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                   ทําหนาที่ขับรถยนต ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนตโดยใชความรูความชํานาญและทักษะพอสมควร  ดูแล
บํารุงรักษารถยนตสวนกลางใหมีความพรอมสําหรับการใชงานไดอยางทันทวงทีและปลอดภัยตลอดเวลา  และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑. เพศชาย และเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
2. มีคุณวุฒิไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ 
3. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบป 
4. ไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมายในการปฏิบัติงานในหนาที่และไดรบัใบอนุญาตขับรถยนตตาม 

พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ. 2522 หรือ ใบอนุญาตผูประจํารถตาม  พ.รบ. การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 (ใบอนุญาตเปนผูขับ
รถ ชนิดที่ 2) อยางนอยหนึ่งป (ประเภทรถบรรทุก สวนบุคคลหรือสูงกวา) หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนด วาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

5. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอน ไม
สมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบ้ืองตน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล   ดังนี ้
            1). โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
  2). วัณโรคในระยะอันตราย 
  3). โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏเปนที่รงัเกียจแกสงัคม 
  4). โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
  5). โรคพิษสุราเรื้อรัง      

6. เลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญดวยความบรสุิทธ์ิใจ 
7. ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสยี หรือบกพรองทางศีลธรรม 
8. ไมมีประวัติเก่ียวของกับยาเสพติดใหโทษทุกประเภท 
9. ผานการเกณฑทหารกองเกินหรอืไมมีภาระผูกพันดานการเกณฑทหาร   
 

  /  ความรู............. 
 



 
-4- 
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
            1.  มีความรู  ความเขาใจ และทักษะ  ในการบํารุงรักษารถยนตและเครื่องยนตข้ันพื้นฐาน  อยาง

เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี  มีความรู  ความเขาใจ ในขอกฎหมายเก่ียวกับ การจราจรทางบก  และกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

 2.  มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต สามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดในกรณีรถยนตเกิด 
เหตุขัดของ 

 3.  ดูแลรกัษา  ทําความสะอาดรถยนตของทางราชการใหอยูในสภาพพรอมการใชงานทุกวัน 
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียด รอบคอบ  และแมนยํา 
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ภาคผนวก ก. 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว   

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว   
ประจําปงบประมาณ 2562 

ลงวันท่ี  20 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 

พนักงานจางทั่วไป   

ช่ือตําแหนง      คนงานท่ัวไป  ( ปฏิบัติหนาที่ชวยงานแผนที่ภาษี ) 
สังกัด   กองคลัง 
ตําแหนงประเภท พนักงานจางท่ัวไป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
           สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายได
อ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการคํารองหรือคําขอ
ของผูเสีย ภาษีและคาธรรมเนียม รับชําระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดทําทะเบียนและรายการตาง ๆ   
เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี  คาธรรมเนียม  และรายไดอ่ืน ๆ  ออกหมายเรยีกและหนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและ
ประเมินภาษีการเก็บรักษา และนําสงเงิน เปนตน  และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวของ 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คํารอง คําขอคําอุทธรณหลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หรือรายการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและเอกสารแนบเร่ือง 
ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ  ดังนี้ 

1. ชวยการจัดแผนที่แมบท (จากระวางแผนที่ ระวางรูปถายทางอากาศ แผนที่ผังเมือง) จัดทําแผนที่ระวาง
ทาบทับ จัดทําแผนที่แบงเขต (ZONE) และเขตยอย (BLOCK) โดยคัดลอกรูปแปลงที่ดิน เลขระวาง เลขที่ดิน เลขหนา
สํารวจ ทิศ และมาตราสวน แลวใหเลขรหัสแปลงท่ีดิน (LOT) เตรียมไวเปนขอมูลเบื้องตน 

2. ชวยคัดลอกขอมูลที่ดินจากเอกสารตาง ๆ ในสารบบที่ดิน จากสํานักงานท่ีดินจังหวัด ลงในแบบสํารวจ
ขอมลูเก่ียวกับท่ีดิน (ผ.ท.1) 

3. ชวยเรยีงลําดับแบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับที่ดิน  (ผ.ท.1)  ตามลําดับรหัสประจําแปลงท่ีดินแยกไวเปนราย
เขตยอย 

4. ชวยคัดลอกขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ 
5. ชวยในการสํารวจขอมูลภาคสนาม     
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. มีสญัชาติไทย 
2. เพศชาย/หญิง 
3. มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ปวช. หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ 
4. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอน ไม

สมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบ้ืองตน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล   ดังนี ้
            1). โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
  2). วัณโรคในระยะอันตราย 
  3). โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏเปนที่รงัเกียจแกสงัคม 
  4). โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
  5). โรคพิษสุราเรื้อรัง                         

 
5. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบป 
6. เลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญดวยความบรสุิทธ์ิใจ 
7. ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองทางศีลธรรม 
8. ไมมีประวัติเก่ียวของกับยาเสพติดใหโทษทุกประเภท 
9. ผานการเกณฑทหารกองเกินหรอืไมมีภาระผูกพันดานการเกณฑทหาร (สําหรับผูชาย) 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
     1.  มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่  (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
      2.  การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม 
     3. มีความรู ทักษะ ทางดานการใชคอมพิวเตอร (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
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ภาคผนวก ข. 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว   

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว   
ประจําปงบประมาณ ๒๕62 

ลงวันท่ี  20 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 

หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อแตงตั้งบุคคลเปนพนกังานจางตามภารกิจ 

ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   กองคลัง  

ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป ( ภาค ก )  ( 60 คะแนน )ตั้งแตเวลา  10.00 น. – 11.00 น.  
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป  โดยวิธีสอบขอเขียน  โดยคํานึงถึง  ระดับความรูความสามารถที่ตองการ

ของตําแหนง  ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงดวย 
1.วิชาความรูความสามารถในการศกึษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล  
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรอืจับประเด็นในขอความ

หรือเร่ืองราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล หรือสมมุติฐาน หรือใหวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการอยางอ่ืน  ซึ่ง
เหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได 
 ๒. วิชาภาษาไทย  

ทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยใหสรุปความและตีความจากขอความสั้น ๆ หรือ
บทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้น ๆ หรือให
ทดสอบโดยการอยางอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบภาคความรูความสามารถดังกลาว 
 ๓. วิชาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  

ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ทดสอบความรูความสามารถโดยขอสอบ  (ปรนัย)  จํานวน 
60 ขอ หรอืวิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 
 

ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ( ภาค ข. ปฏิบัติ )  (  20 คะแนน  ) 
ต้ังแตเวลา  13.00 น. – 14.00 น. 
 - การใชคอมพิวเตอร  Microsoft Word , Microsoft Excel  ( ตามรายการและเวลาที่ อบต. กําหนด ) 
   
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง สัมภาษณ (ภาค ค)   ( 20 คะแนน ) 
ต้ังแตเวลา  15.00 น. เปนตนไป 
  ใหประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบจากการสัมภาษณ ทั้งนี้  อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม
อีกก็ได  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และ
ความรูในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปฏิภาณ 
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
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ภาคผนวก ข. 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว   
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว   

ประจําปงบประมาณ ๒๕62 
ลงวันท่ี  20 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 

หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางทั่วไป  

ตําแหนง  คนงานทั่วไป ( ปฏิบัติหนาท่ีขับรถยนต )   สํานักงานปลัด  

ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป ( ภาค ก )   ( 60  คะแนน )ตั้งแตเวลา 10.00 น. – 11.00 น.  
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป  โดยวิธีสอบขอเขียน  โดยคํานึงถึง  ระดับความรูความสามารถที่ตองการ

ของตําแหนง  ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงดวย 
1.วิชาความรูความสามารถในการศกึษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล  
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรอืจับประเด็นในขอความ

หรือเร่ืองราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล หรือสมมุติฐาน หรือใหวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการอยางอ่ืน  ซึ่ง
เหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได 
 ๒. วิชาภาษาไทย  

ทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยใหสรุปความและตีความจากขอความสั้น ๆ หรือ
บทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้น ๆ หรือให
ทดสอบโดยการอยางอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบภาคความรูความสามารถดังกลาว 
 ๓. วิชาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  

ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ทดสอบความรูความสามารถโดยขอสอบ  (ปรนัย)  จํานวน 
50 ขอ หรอืวิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 
 

ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ( ภาค ข )   ( 20 คะแนน  ) 
ต้ังแตเวลา  13.00 น. – 14.00 น. 
 - พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 และแกไขเพ่ิม 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548   
 
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง สัมภาษณ (ภาค ค)   ( 20 คะแนน ) 
ต้ังแตเวลา  15.00 น. เปนตนไป 
  ใหประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบจากการสัมภาษณ ทั้งนี้  อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม
อีกก็ได  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และ
ความรูในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปฏิภาณ 
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
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ภาคผนวก ข. 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว   
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว   

ประจําปงบประมาณ ๒๕62 
ลงวันท่ี  20 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 

หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางทั่วไป  

ตําแหนง คนงานท่ัวไป ( ปฏิบัติงานผูชวยแผนที่ภาษี )   กองคลัง  
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป ( ภาค ก )   ( 60  คะแนน )   
ต้ังแตเวลา  10.00 น. – 11.00 น.  

ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป  โดยวิธีสอบขอเขียน  โดยคํานึงถึง  ระดับความรูความสามารถที่ตองการ
ของตําแหนง  ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงดวย 

1.วิชาความรูความสามารถในการศกึษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล  
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรอืจับประเด็นในขอความ

หรือเร่ืองราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล หรือสมมุติฐาน หรือใหวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการอยางอ่ืน  ซึ่ง
เหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได 
 ๒. วิชาภาษาไทย  

ทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยใหสรุปความและตีความจากขอความสั้น ๆ หรือ
บทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้นๆ หรือให
ทดสอบโดยการอยางอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบภาคความรูความสามารถดังกลาว 
 ๓. วิชาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  

ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ทดสอบความรูความสามารถโดยขอสอบ  (ปรนัย)  จํานวน 
50 ขอ หรอืวิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ดังนี้ 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- การใชภาษาและเหตุผล 
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 
 

ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ( ภาค ข )  ( 20  คะแนน ) 
ต้ังแตเวลา  13.00 น. – 14.00 น. 
  - ทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงท่ีดําเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการ
สอบปฏิบัติ หรือใหลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามความเหมาะสม 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยงานบริหารสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535  
และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
 3. พรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ป พ.ศ. 2562  
 

/  ค.ภาคความ........ 
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ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ( สัมภาษณ ) ภาค ค   ( 20 คะแนน ) 
ต้ังแตเวลา  15.00 น. เปนตนไป 
 ใหประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบจากการสัมภาษณ ท้ังน้ี  อาจใชวิธีการอื่นใดเพ่ิมเติมอีกก็ได  เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรูในเร่ืองการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ  ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


