ประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว
ประจําปงบประมาณ 2562
---------------------------------------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลระเว อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงคจะ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว ประจําปงบประมาณ
2562 จํ า นวน 3 ตํ า แหน ง 3 อั ต รา ตามแผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป พ.ศ.2561 - 2563 ( ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ครั้งที่ 3 ) เพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลระเว ทั้งนี้จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อเปนพนักงานจางทั่วไป โดยยึดหลักสมรรถนะความเทาเทียมในโอกาส และประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐาน ยุติธรรม และโปรงใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี นั้น
อาศัยอํานาจตามความในขอ 18 ขอ19 และขอ20 หมวด 4 แห งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตํา บลจั งหวั ดอุ บ ลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่ วไปเกี่ ย วกั บ พนั ก งานจ าง ลงวั นที่ 30 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2547
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ( พ.ศ. 2561 – 2563 ) ขององคการบริหารสวนตําบลระเว จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ดังตอไปนี้

ตําแหนงพนักงานจางที่รับสมัคร
1 ประเภทพนักงานจางตารมภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองคลัง) จํานวน 1 อัตรา

2 ประเภทพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนง คนงานทั่วไป ( ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต )
จํานวน 1 อัตรา
สังกัด สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลระเว อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
- ตําแหนง คนงานทั่วไป ( 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 หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รงั เกียจแกสังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏเปนที่รังเกียจแกสังคม
4. โรคติดยาเสพติดใหโทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

-2(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(๗) ไมเปน ผูเคยตองรับโทษจําคุ กโดยคําพิ พากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่นกอนวันทําสัญญาจาง

3. คุ ณ สมบั ติเฉพาะสํ าหรั บ ตํ าแหนง หน าที่ ความรั บ ผิ ดชอบ และลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
อัตราคาตอบแทนระยะเวลาการจาง
3.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ผู ส มั ค รตํ า แหน ง ใดจะต อ งเป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะตํ า แหน ง สํ า หรั บ ตํ า แหน ง นั้ น ตามที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานีกําหนด แนบทายประกาศรับสมัครนี้ (ภาคผนวก ก.)
3.2 อัตราคาตอบแทน
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป ( ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต )
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหนาที่ชวยงานแผนที่ภาษี )
- ไดรบั อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,00๐ บาท และคาครองชีพเดือนละ 1,00๐ บาท
รวมทั้งสิ้น 10,0๐๐ บาท ( จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง มติ ครม. วาดวยเงินคาครองชีพชั่วคราวฯ )
อนึ่ง ถาผูสอบคัด เลือกได และถึงลําดับ ที่ ที่จะไดรับการจ างและแตงตั้ งมีวุฒิ การศึ กษาสูงกว าที่ ได
กําหนดไวในประกาศฯ นี้ จะนํามาใชเรียกรองสิทธิใดๆเพื่อประโยชนตนเองไมได
3.3 กําหนดระยะเวลาการจาง
พนักงานจางตามภารกิจ มีระยะเวลาในการจางไมเกิน 3 ป
พนักงานจางทั่วไป มีระยะเวลาในการจางไมเกิน 1 ป
ทั้งนี้ การตอสัญญาจางหรือการสิ้นสุดสัญญาจางจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
ในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ.2547 และ ฉบับปรับปรุงถึงฉบับที่ 6

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครสอบสามารถติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง
ณ ที่ทําการองคกาบริหารสวนตําบลระเว อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแตวันที่ 1 - 12 มีนาคม
พ.ศ. 2562 ในวันเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ( เวนวันหยุด ราชการ ) สามารถดูรายละเอี ยด
เพิ่มเติมไดที่เว็บไชต www.rawe.go.th หรือสอบถามไดที่สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลระเว โทรศัพท
หมายเลข 0-4525-2732 หรือ 065-304-0717

-34.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวนตอ
เจ าหน าที่ผูรับ สมัค ร พรอมทั้งนําเอกสารฉบับ จริงและเขีย นคํารับ รองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่ อกํากับ ไว ใน
เอกสารทุกฉบับไวดวย มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้
(1) สําเนาวุฒิ การศึก ษา หรือหนังสือรับรอง และระเบี ยนแสดงผลการเรี ยนที่ ระบุ
สาขาที่จะสมัคร กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกลาว เปนภาษาตางประเทศใหแนบฉบับที่แปลเปนภาษาไทยพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง อยางละ 1 ฉบับ
(2) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน 6 เดื อน (นั บ ถึงวัน ที่สมัคร) จํานวน 3 รูป โดยใหผูส มัค รเขีย น ชื่ อ - สกุล ตําแหน งที่สมัครสอบไวที่
ดานหลังรูปถายทุกรูป
(3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดอุ บลราชธานี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกั บ การบริหารงานบุ คคลของพนักงานสวนตําบล
หมวด 13 การบริหารงานบุคคลของลูกจาง ขอ 392 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน นับตั้งแต
วันตรวจรางกาย จํานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองผานการตรวจเลือกการเกณฑทหาร (สด.43) หรือใบยกเวนการเกณฑ
ทหาร (สด.37) (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
(7) เอกสารอื่นๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
4.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมสมัครสําหรับตําแหนงที่ตองการเขารับการสรรหาเพื่อเลือกสรร
ในอัตราตําแหนงละ 100.- บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) โดยคาธรรมเนียมจะไมจายคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ ครบถวน
ตรงตามที่ป ระกาศรับ สมัครสอบจริงและจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร พรอมทั้งยื่ นและแสดง เอกสาร
หลักฐานตามวั นเวลาและสถานที่ที่กําหนดหรือยื่นเอกสารไมครบถวน จะถือวาเปนผูขาดคุณ สมบัติในการรับสมัคร
สอบและหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใชสมัครสอบ จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป หากตรวจสอบภายหลังวา
ผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดจะถือวาผูน้ัน 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

/ 6. วัน เวลา......
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6. วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสรรหาเพื่อเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลระเว จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 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
วัดผลและสมรรถนะที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานดวย

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. การขึ้นบัญชีผูสอบได
10.1 การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกจะเรียงตามลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับใน
กรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน ผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากัน ผูที่ไดคะแนนในภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา
เป น ผู อ ยู ในลํ า ดั บ ที่ สู ง กว า ถ า ได ค ะแนนภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง เท า กั น ผู ได ค ะแนนในภาคความรู
ความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีกก็ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
/10.2 บัญชี.......

-510.2 บัญชีผูไดรับการคัดเลือกใหใชไดไมเกิน 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการคัดเลือกอยาง
เดี ย วกั น นั้ น อี ก และไดขึ้ นบั ญ ชีผูได รับ การคั ด เลื อกใหม แ ลว ให บั ญ ชีผู ไดรับ การคั ดเลือ กครั้งกอ นเป น อั น ยกเลิ ก
เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือก ผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลวกอนบัญชีผูไดรับการ
คัดเลือกมีอายุเกิน 1 ป หรือกอนมีการขึ้นบัญชี ผูไดรับการคัดเลือกใหม แลวแตกรณีก็ใหการขึ้นบัญชีครั้งกอนนั้นยังคง
มีผลใชตอไป แตท้ังนี้ตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีนั้นมีอายุครบ 1 ป หรือวันที่ขึ้นบัญ ชีผูไดรับการ
คัดเลือกใหม แลวแตกรณี
10.3 ผูที่ไดขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผูนี้ไวในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก คือ
1. ผูนั้นไดขอสละสิทธิรบั การบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือก
2. ผูนั้นไมมารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลระเว กําหนด เวนแต
มีเหตุจําเปน และไดมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจง ใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน นับแต
วันทีท่ ี่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน
3. ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่ไดรบั การคัดเลือก
4. ผูนั้นประสงคจะไมรบั การบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่รับการคัดเลือก

11. การสั่งจางและแตงตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลระเว จะดําเนินการจางและแตงตั้งผูผานการเลือกสรรโดยเรียงตามลําดับ
ที่จากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับและขึ้นบัญชีไว เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดอุบ ลราชธานีแลวเทานั้น และไดตรวจสอบแลววาผูที่ไดรับการเลือกสรรเปนพนักงานจางเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่ วไปและคุ ณ สมบั ติเฉพาะสํ าหรับ ตํ าแหนง ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส วนตํ าบลจั งหวั ด อุบ ลราชธานี
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2547 ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวา
ผูสมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามที่องคการบริหารสวนตําบลระเว กําหนดอาจเพิกถอนรายชื่อผู
ที่ไดรับการเลือกสรรได รวมทั้งเรียกรองความเสียหาย (ถามี) การใหไดรับเงินคาตอบแทน นายกองคการบริหารสวน
ตํ า บลระเว จะสั่ ง จ า งและแต ง ตั้ งผู ได รับ การคั ด เลื อ กในอั ต ราที่ ท างคณะกรรมการพนั ก งานสว นตํ า บลจั งหวั ด
อุบ ลราชธานี (ก.อบต.) กําหนด โดยเป นไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิแ ละมาตรฐานกํ าหนดตํ า แหนงของทางราชการ
กําหนด
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลื อ กสรรพนั กงานจ างขององคก ารบริหารส วนตํ า บลระเว
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาค ความเปน
ธรรมและความโปรงใส สามารถตรวจสอบได หากพบเห็นการทุจริตหรือไมเปนธรรม สามารถแจงที่ สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลระเว หมายเลขโทรศัพท 0-4525-2732
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
นางศุภร คูณผล
( นางศุภร คูณผล )
นายกองคการบริหารสวนตําบลระเว
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แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว
ประจําปงบประมาณ 2562
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
พนักงานจางตามภารกิจ
ชื่อตําแหนง
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
สังกัด
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลระเว
ตําแหนงประเภท
พนักงานจางตามภารกิจ
1.1 ชื่อตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( กองคลัง )
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นตนธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือที่ตองใชความรู ทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดาน
หนึ่ง การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพยสินของทางราชการ การติดตามใหมีการซอมแซมและบํารุงรักษา
การจํ าหนายยานพาหนะที่ชํารุด เสื่อมสภาพ และการเบิกจายพัสดุทางชางการตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลง
รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการ
ประชุม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.,หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวย
กิต หรือผานการอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่
ไดรบรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.,หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือ
ผานการอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรบ
รองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรบั การรับรองจาก
ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. ความรูที่จําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย
1.1 ความรูที่จาเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
1.3 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรูเรื่องการจัดการความรู

-22. 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 การมุงผลสัมฤทธิ์
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 การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน
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ประจําปงบประมาณ 2562
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
พนักงานจางทั่วไป
ชื่อตําแหนง
คนงานทั่วไป ( ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต )
สังกัด
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลระเว
ตําแหนงประเภท
พนักงานจางทั่วไป
หนาที่และความรับผิดชอบ
ขับรถยนตไปราชการ ดูแลทําความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต และเครื่องยนตใหพรอมใชงาน
อยูเสมอ เก็บรักษากุญแจรถยนตขององคการบริหารสวนตําบล ตอทะเบียนรถยนตตามกําหนด ลงบันทึกการใชและ
การซอมรถยนตทุกครั้ง แกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ในการใชรถยนตดังกลาว และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทําหน าที่ขับรถยนต ปฏิบัติหนาที่ขับ รถยนตโดยใชความรูความชํานาญและทักษะพอสมควร ดูแล
บํารุงรักษารถยนตสวนกลางใหมีความพรอมสําหรับการใชงานไดอยางทันทวงทีและปลอดภัยตลอดเวลา และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑. เพศชาย และเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2. มีคุณวุฒิไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้
3. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบป
4. ไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมายในการปฏิบัติงานในหนาที่และไดรบั ใบอนุญาตขับรถยนตตาม
พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ. 2522 หรือ ใบอนุญาตผูประจํารถตาม พ.รบ. การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 (ใบอนุญาตเปนผู ขับ
รถ ชนิดที่ 2) อยางนอยหนึ่งป (ประเภทรถบรรทุก สวนบุคคลหรือสูงกวา) หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนด วาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
5. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ดังนี้
1). โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
2). วัณโรคในระยะอันตราย
3). โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏเปนที่รงั เกียจแกสงั คม
4). โรคติดยาเสพติดใหโทษ
5). โรคพิษสุราเรื้อรัง
6. เลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
7. ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองทางศีลธรรม
8. ไมมีประวัติเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษทุกประเภท
9. ผานการเกณฑทหารกองเกินหรือไมมีภาระผูกพันดานการเกณฑทหาร
/ ความรู.............

-4ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรู ความเขาใจ และทักษะ ในการบํารุงรักษารถยนตและเครื่องยนตขั้นพื้นฐาน อยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ มีความรู ความเขาใจ ในขอกฎหมายเกี่ยวกับ การจราจรทางบก และกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต สามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดในกรณีรถยนตเกิด
เหตุขัดของ
3. ดูแลรักษา ทําความสะอาดรถยนตของทางราชการใหอยูในสภาพพรอมการใชงานทุกวัน
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียด รอบคอบ และแมนยํา

-5ภาคผนวก ก.
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว
ประจําปงบประมาณ 2562
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
พนักงานจางทั่วไป
ชื่อตําแหนง
สังกัด
ตําแหนงประเภท

คนงานทั่วไป ( ปฏิบัติหนาที่ชวยงานแผนที่ภาษี )
กองคลัง
พนักงานจางทั่วไป

หนาที่และความรับผิดชอบ
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายได
อื่น ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการคํารองหรือคําขอ
ของผูเสีย ภาษีและคาธรรมเนียม รับ ชําระเงิน เขียนใบเสร็จรับ เงิน และลงบัญชี จัดทําทะเบียนและรายการต าง ๆ
เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียม และรายไดอื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและ
ประเมินภาษีการเก็บรักษา และนําสงเงิน เปนตน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คํารอง คําขอคําอุทธรณหลั กฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและเอกสารแนบเรื่อง
ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้
1. ชวยการจัดแผนที่แมบท (จากระวางแผนที่ ระวางรูปถายทางอากาศ แผนที่ผังเมือง) จัดทําแผนที่ระวาง
ทาบทับ จัดทําแผนที่แบงเขต (ZONE) และเขตยอย (BLOCK) โดยคัดลอกรูปแปลงที่ดิน เลขระวาง เลขที่ดิน เลขหนา
สํารวจ ทิศ และมาตราสวน แลวใหเลขรหัสแปลงที่ดิน (LOT) เตรียมไวเปนขอมูลเบื้องตน
2. ชวยคัดลอกขอมูลที่ดินจากเอกสารตาง ๆ ในสารบบที่ดิน จากสํานักงานที่ ดินจังหวัด ลงในแบบสํ ารวจ
ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1)
3. ชวยเรียงลําดับแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) ตามลําดับรหัสประจําแปลงที่ดินแยกไวเปนราย
เขตยอย
4. ชวยคัดลอกขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลอื่น ๆ
5. ชวยในการสํารวจขอมูลภาคสนาม

-6คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. เพศชาย/หญิง
3. มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ปวช. หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้
4. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ดังนี้
1). โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
2). วัณโรคในระยะอันตราย
3). โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏเปนที่รงั เกียจแกสงั คม
4). โรคติดยาเสพติดใหโทษ
5). โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบป
6. เลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
7. ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองทางศีลธรรม
8. ไมมีประวัติเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษทุกประเภท
9. ผานการเกณฑทหารกองเกินหรือไมมีภาระผูกพันดานการเกณฑทหาร (สําหรับผูชาย)
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. มีความรู ทักษะ ทางดานการใชคอมพิวเตอร (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)

-7ภาคผนวก ข.
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว
ประจําปงบประมาณ ๒๕62
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กองคลัง
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป ( ภาค ก ) ( 60 คะแนน )ตั้งแตเวลา 10.00 น. – 11.00 น.
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบขอเขียน โดยคํานึงถึง ระดับความรูความสามารถที่ตองการ
ของตําแหนง ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงดวย
1.วิชาความรูความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือจับประเด็นในขอความ
หรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่น าจะเป นไปตามขอมูล หรือสมมุติ ฐาน หรือให วิเคราะห และสรุปเหตุผลโดยการอยางอื่น ซึ่ง
เหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได
๒. วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรูแ ละความสามารถในการใช ภ าษา โดยให ส รุป ความและตี ค วามจากขอ ความสั้ น ๆ หรื อ
บทความ และใหพิจ ารณาเลือกใชภาษาในรูป แบบตา ง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือข อความสั้น ๆ หรื อให
ทดสอบโดยการอยางอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบภาคความรูความสามารถดังกลาว
๓. วิชาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ทดสอบความรูความสามารถโดยขอสอบ (ปรนัย) จํานวน
60 ขอ หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ( ภาค ข. ปฏิบัติ ) ( 20 คะแนน )
ตั้งแตเวลา 13.00 น. – 14.00 น.
- การใชคอมพิวเตอร Microsoft Word , Microsoft Excel ( ตามรายการและเวลาที่ อบต. กําหนด )
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง สัมภาษณ (ภาค ค) ( 20 คะแนน )
ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป
ให ประเมินบุคคลเพื่อพิ จารณาความเหมาะสมกับ ตําแหน งจากประวัติสวนตัว ประวั ติก ารศึก ษา
ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติม
อีกก็ ได เพื่อพิ จารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เช น ความรูที่ อาจใช ประโยชน ในการปฏิ บัติ งานในหนาที่และ
ความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน

-8ภาคผนวก ข.
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว
ประจําปงบประมาณ ๒๕62
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง คนงานทั่วไป ( ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต ) สํานักงานปลัด
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป ( ภาค ก ) ( 60 คะแนน )ตั้งแตเวลา 10.00 น. – 11.00 น.
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบขอเขียน โดยคํานึงถึง ระดับความรูความสามารถที่ตองการ
ของตําแหนง ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงดวย
1.วิชาความรูความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือจับประเด็นในขอความ
หรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่น าจะเป นไปตามขอมูล หรือสมมุติ ฐาน หรือให วิเคราะห และสรุปเหตุผลโดยการอยางอื่น ซึ่ง
เหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได
๒. วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรูแ ละความสามารถในการใช ภ าษา โดยให ส รุป ความและตี ค วามจากขอ ความสั้ น ๆ หรื อ
บทความ และใหพิจ ารณาเลือกใชภาษาในรูป แบบตา ง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือข อความสั้น ๆ หรื อให
ทดสอบโดยการอยางอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบภาคความรูความสามารถดังกลาว
๓. วิชาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ทดสอบความรูความสามารถโดยขอสอบ (ปรนัย) จํานวน
50 ขอ หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ( ภาค ข ) ( 20 คะแนน )
ตั้งแตเวลา 13.00 น. – 14.00 น.
- พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 และแกไขเพิ่ม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง สัมภาษณ (ภาค ค) ( 20 คะแนน )
ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป
ให ประเมินบุคคลเพื่อพิ จารณาความเหมาะสมกับ ตําแหน งจากประวัติสวนตัว ประวั ติก ารศึก ษา
ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติม
อีกก็ ได เพื่อพิ จารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เช น ความรูที่อาจใช ประโยชน ในการปฏิ บัติ งานในหนาที่และ
ความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน

-9ภาคผนวก ข.
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลระเว
ประจําปงบประมาณ ๒๕62
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง คนงานทั่วไป ( ปฏิบัติงานผูชวยแผนที่ภาษี ) กองคลัง
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป ( ภาค ก ) ( 60 คะแนน )
ตั้งแตเวลา 10.00 น. – 11.00 น.
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบขอเขียน โดยคํานึงถึง ระดับความรูความสามารถที่ตองการ
ของตําแหนง ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงดวย
1.วิชาความรูความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือจับประเด็นในขอความ
หรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่น าจะเป นไปตามขอมูล หรือสมมุติ ฐาน หรือให วิเคราะห และสรุปเหตุผลโดยการอยางอื่น ซึ่ง
เหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได
๒. วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรูแ ละความสามารถในการใช ภ าษา โดยให ส รุป ความและตี ค วามจากขอ ความสั้ น ๆ หรื อ
บทความ และใหพิจ ารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุ มคํ า ประโยคหรือ ขอ ความสั้ น ๆ หรือให
ทดสอบโดยการอยางอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบภาคความรูความสามารถดังกลาว
๓. วิชาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ทดสอบความรูความสามารถโดยขอสอบ (ปรนัย) จํานวน
50 ขอ หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ดังนี้
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- การใชภาษาและเหตุผล
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ( ภาค ข ) ( 20 คะแนน )
ตั้งแตเวลา 13.00 น. – 14.00 น.
- ทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่ดําเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการ
สอบปฏิบัติ หรือใหลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามความเหมาะสม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยงานบริหารสวนทองถิ่น พ.ศ.2535
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
2. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ เงิน การเบิกจา ยเงิน การฝากเงิน การเก็ บ รักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
3. พรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ป พ.ศ. 2562
/ ค.ภาคความ........

-10ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ( สัมภาษณ ) ภาค ค ( 20 คะแนน )
ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป
ใหประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรูในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน

