
             
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลระเว 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจา้งองค์การบรหิารส่วนตําบล  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2559 
****************************************************** 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลระเว   อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์
จะดําเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559   อาศัยอํานาจตามความในข้อ  19  และ ข้อ  20  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  จึงรับสมัครบุคคลเพื่อ
สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  ดังต่อไปนี้ 

1. ตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก     จํานวน  2   ตําแหน่ง   2   อัตรา  คือ 

    1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน   2    ตําแหน่ง  2    อัตรา  คือ 

1.1.1.  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           จํานวน  1   อัตรา 
สังกัดสํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 

1.1.2.  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ( กองคลัง )      จํานวน  1   อัตรา 
สังกัดกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 

    2. ลักษณะงาน ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบของตําแหน่ง  รายละเอียดตาม ผนวก ก. แนบท้าย

ประกาศฉบับนี้ 

 3. ระยะเวลาการจ้าง  ดังน้ี   
    3.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  

3.1.1    ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   (  สํานักงานปลัด )           
3.1.2 ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     (  กองคลัง )  

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ  3  ปี ( ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดอุบลราชธานีก่อน )               
 4. อัตราค่าตอบแทน  ดังน้ี 

  ผู้สมัครสอบแข่งขันได้และได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างจะได้รับค่าตอบแทน/ค่าจ้างในอัตรา ดังนี้  
       4.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ   
   4.1.1   ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ( สํานักงานปลัด )  
     -  วุฒิ ปวช. จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  9,400  บาท  พร้อมค่าครองชีพ
ช่ัวคราวตามกฎหมายกําหนด 
                  /วุฒิ ปวท. หรือ อนุ   
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    -  วุฒิ ปวท. หรือ อนุปริญญา  จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  10,840 บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราวตามกฎหมายกําหนด 
    -  วุฒิ ปวส. หรือไม่ตํ่ากว่านี้ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  11,500  บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราวตามกฎหมายกําหนด 

   4.1.2   ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ( กองคลัง )   
    -  วุฒิ ปวช. จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  9,400  บาท  พร้อมค่าครองชีพ
ช่ัวคราวตามกฎหมายกําหนด 
    -  วุฒิ ปวท. หรือ อนุปริญญา  จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  10,840 บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราวตามกฎหมายกําหนด 
    -  วุฒิ ปวส. หรือไม่ตํ่ากว่านี้ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  11,500  บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราวตามกฎหมายกําหนด     

 5.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
     ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะ 

กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  30  มิถุนายน  
2547  ดังต่อไปนี้   

      5.1 คุณสมบัติท่ัวไปของพนักงานจ้าง  
(1)  มีสัญชาตไิทย 
(2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า  18  ปี และไม่เกิน 60  ปี   
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ    

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไวใ้นประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ดังต่อไปนี้ 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย            

     ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
     ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่  
ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะ 

กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
      (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ  
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
           / (9)  ในวันทําสัญญาจ้าง 
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  (9)  ในวันทําสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ   
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น  ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
   (10)  ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต 

5.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ผู้สมัครสอบคัดเลือกตําแหน่งใดจะต้องเป็น 

ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น  รายละเอียดตาม  ผนวก  ก.  แนบท้ายประกาศฉบับนี้   

  6. เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร 

   (1)  ใบสมัคร    จํานวน  1  ชุด 

   (2)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและใส่แว่นตาดําถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วจํานวน 3 รูป 
  (3)  สาํเนาทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้าน จํานวน  1  ฉบบั                   

  (4)  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน  จํานวน  1  ฉบบั   
  (5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไวไ้ม่เกิน 1 เดือน นับจากวันตรวจร่างกาย (ฉบับจริง) จํานวน  1  ฉบับ
  (6)  สําเนาวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน    จํานวน  1  ฉบับ 
  (7)  หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล , ใบทะเบียนสมรส     จํานวน  1  ฉบับ 

 7. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
   ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่  
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่  วันที่  17  เดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   ถึงวันที่  26  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  ในวัน และเวลาราชการเท่านั้น  (เวลา 08.30 
น.-16.30 น.)  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลระเว  โทรศัพท์  0-4525-2732  
หรือ www.rawe.go.th  หรือ มือถือ  089-8644152 

8. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือก ตําแหน่งละ 100  บาท  

และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งสิ้น 

   9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

คัดเลือก  ในวันที่  30  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2559   ตั้งแต่เวลา  13.00  น. เปน็ต้นไป  ณ ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  หรือ ตรวจสอบรายช่ือได้ทาง  www.rawe.go.th 

  10. วัน และ เวลา สถานท่ีสอบคัดเลือก   
   องค์การบริหารส่วนตําบลระเว  จะดําเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  31 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 
2559  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้         

   ภาคเช้า  สอบภาคความรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
(ข้อเขียน)   ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป   ( 60  คะแนน ) 

   ภาคบ่าย  -  สอบภาคปฏิบัติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ( 20  คะแนน ) 

รายละเอียดตาม  ผนวก  ข.  แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

            /  สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   
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    - สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ จํานวน 20  คะแนน   

รายละเอียดตาม  ผนวก  ข. แนบท้ายประกาศฉบับนี้   

หมายเหตุ   กําหนดเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างองค์การ

บริหารส่วนตําบลระเว 

  11. เกณฑ์การตัดสิน และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
     องค์การบริหารส่วนตําบลระเว  จะตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ โดยถือเกณฑ์ ผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  60  และจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  โดย
เรียงตามลําดับคะแนนจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่มีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ที่ได้รับ
เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  โดยขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน  1  ปี  นับแต่วันประกาศผล
การสอบคัดเลือก 

  12. การประกาศผลการสอบคัดเลือก   
   องค์การบริหารส่วนตําบลระเว   จะประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
ในวันที่  1  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2559   ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลระเว    

13.  การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
         องค์การบริหารส่วนตําบลระเว จะดําเนินการจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในตําแหน่ง
ตามลําดับที่จากผู้ที่ ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  แล้วเท่านั้น  และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการจ้างและ
แต่งตั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนด ทั้งนี้ หาก
ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่องค์การบริหารส่วนตําบล
ระเว  กําหนดอาจเพิกถอนรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้  รวมทั้งเรียกร้องความเสียหาย (ถ้ามี) 

    ในการดําเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนตําบลระเว ได้ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้าง โดยยึดหลัก สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญ  ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม  และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  อนึ่ง หาก
พบเห็นการทุจริตหรือไมไ่ด้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลระเว  ในวัน 
เวลา ราชการ  หรือแจ้งได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  045-252732 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ  วันที่   10  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 
 
  ศุภร   คูณผล 

                      ( นางศุภร    คูณผล )           
                       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลระเว 
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ผนวก  ก.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลระเว 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ลงวันที่   10  พฤษภาคม   2559 

------------------------------------------------------------- 

1.   ประเภทพนักงานจา้งตามภารกิจ 
 1.1  ชื่อตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ( สํานักงานปลัด ) 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานช้ันต้นธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการร่าง  โต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือที่ต้องใช้ความรู้  ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้าน
หนึ่ง  การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธใินทรัพย์สินของทางราชการ  การติดตามให้มีการซ่อมแซมและบํารุงรักษา  
การจําหน่ายยานพาหนะที่ชํารุด  เสื่อมสภาพ  และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่างการตรวจสอบ  ลงหรือเปลี่ยนแปลง
รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร  จดบันทึกรายงาน
การประชุม  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.,หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต หรือ
ผ่านการอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รบ
รองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  12  ช่ัวโมง  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน     
ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.,หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต หรือ
ผ่านการอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รบ
รองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  12  ช่ัวโมง 
  3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไ้ม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาที่ 
ก.จ.  ก.ท. หรือ  ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
  1. ความรู้ที่จําเป็นประจําสายงาน ประกอบด้วย  
   1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   
 
         /1.2  ความรูเ้รื่องหลักปรัชญา............... 
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   1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  
   1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ   
   1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
   1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  

  2. ทักษะท่ีจําเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ประกอบด้วย  
   2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   
   2.2 ทักษะการประสานงาน  
   2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ   
   2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล   

  3. สมรรถนะท่ีจําเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ประกอบด้วย  
  3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
   3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์   
   3.1.2 การยึดม่ันในความถูกต้องและจริยธรรม   
   3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   
   3.1.4 การบริการเป็นเลิศ   
   3.1.5 การทางานเป็นทีม   

  3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  
   3.2.1 การยึดม่ันในหลักเกณฑ์   
   3.2.2 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ   
   3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          /2. ประเภทพนักงานจ้าง...... 
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2.   ประเภทพนักงานจา้งตามภารกิจ 
 2.1  ชื่อตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ( กองคลัง ) 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การ
เบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบํารุงรักษา การทาบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐาน
และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหน่ายพัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลง
สัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหน่งนี้ได้  
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้  
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบไดไ้ม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม 
เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้  

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
 1. ความรู้ที่จาเป็นประจําสายงาน ประกอบด้วย  
  1.1 ความรู้ที่จําเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   
  1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
  1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ   
  1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   
  1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี  
  1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ  
 
          /2. ทักษะที่จําเป็น.............. 
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 2. ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ประกอบด้วย  
  2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   
  2.2 ทักษะการประสานงาน  
  2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ   
  2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล  

 3. สมรรถนะท่ีจําเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ประกอบด้วย  
 3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
  3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์   
  3.1.2 การยึดม่ันในความถูกต้องและจริยธรรม   
  3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  
  3.1.4 การบริการเป็นเลิศ   
  3.1.5 การทางานเป็นทีม   

 3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  
  3.2.1 การยึดม่ันในหลักเกณฑ์   
  3.2.2 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ   
  3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          / ผนวก ข. หลักเกณฑ์............ 

 
 



 
-9- 

ผนวก  ข.  หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจาํปีงบประมาณ  2559 
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลระเว 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ  2559 
ลงวันที่   10  พฤษภาคม   2559 

( ใช้สอบในวันที่   31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  เทา่นัน้ ) 
……………………………………..…… 

วันท่ี   31  พฤษภาคม   2559  
หัวข้อท่ี 1  สอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  และความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  ( 60 คะแนน)  

ภาคเช้า   สอบข้อเขียน   ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป  ทุกตําแหน่ง   ( 60  คะแนน ) 
-   ความรู้ทั่วไป, ความรู้รอบตัว, และข่าวประจําวัน 
-  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย  ที่สําคัญ  และเกี่ยวข้องกับองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-   ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 

   ภาคบ่าย  สอบภาคปฏิบัติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ( 20  คะแนน ) 

- พิมพ์คอมพิวเตอร์  Microsoft  Word , Microsoft  Excel  ( ตามรายการและเวลาที่ อบต. กําหนด ) 

หัวข้อท่ี 2  สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  (20 คะแนน) 
            -   พิจารณาจากเอกสารการสมัคร, ข้อมูลทั่วไป, ประวัติบุคคล 

 -   ประสบการณใ์นการทํางาน 
 -    พิจารณาจากความรู้ ความสามารถทั่วไป, ความสามารถพิเศษ 
 -   พิจารณาจากบุคลิกลักษณะทั่วไป, กิริยา, ท่าทาง, ท่วงที, วาจา,อารมณ์,อุปนิสัย,ไหวพริบ, ปฏิภาณ,

ทัศนคติ, อื่นๆ 

** หมายเหตุ ** 
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร             

ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ  60 

 
--------------------------------------------------------------- 


