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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

เรื่อง  รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

           ................................................................. 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 จ านวน 6 ต าแหน่ง 6 อัตรา 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน หมวด 4 ข้อ 18 และข้อ 
19 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้   
  1. ประเภท/ต าแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าจ้างที่จะได้รับเม่ือท าสัญญาจ้าง   

    1.1. พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด ส านักปลัด  
                 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล   จ านวน  ๑  ต าแหน่ง  จ านวน ๑ อัตรา 
    - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จ านวน  ๑  ต าแหน่ง  จ านวน ๑ อัตรา 
    - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข    จ านวน  ๑  ต าแหน่ง  จ านวน ๑ อัตรา 

 1.2 พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด ส านักปลัด 
  - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา       จ านวน  1  ต าแหน่ง  จ านวน  1  อัตรา 
  1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัด กองช่าง 
  - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา   จ านวน  1  ต าแหน่ง  จ านวน  1  อัตรา 
  - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างส ารวจ   จ านวน  ๑  ต าแหน่ง  จ านวน  ๑  อัตรา 
 ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติของต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราจ้างที่จะได้รับตามวุฒิที่ประกาศ        
รับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) 
                     2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 

   2.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ข้อ 4  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ดังนี้  

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง  

/2.2 ผู้ซึ่งจะได้รับ 
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5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

                               7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

8. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
                     ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ในครั้งนี้ในวันท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น                                                                                                                   
                     2.2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่ง (รายละเอียด
ตามผนวก ก  ท้ายประกาศนี้) 
    2.3   ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถรับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้าง
เป็นพนักงานจ้างได้  ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝุายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521    
                  2.4  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่น และแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะต้องตัดสิทธิในการเป็นผู้มี
สิทธิเลือกสรร เพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างและหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะต้องถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
     2.5  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง (ตามระบุไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้) จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                       ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร  100 บาท ได้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ 18–27 สิงหาคม 2564  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 0-4521-0652 หรือ
ทางเว็บไซต์ www.khamkhrang.go.th  

4. เอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
                       ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง  และรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
                        4.1  ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง  
                        4.2  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่จะสมัครสอบ 
                        4.3  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 
เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย  จ านวน  3  ใบ 
                        4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน                        
                        4.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
                        4.6  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
ก าหนดซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน   นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย   
                         5.7  เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล (ถ้ามี) 
 
 /7 เอกสารอื่นๆ... 
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5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้ 
5.๑ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยจะปิด

ประกาศไว้ ณ  ปูายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2564 
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง โทรศัพท์หมายเลข 0-4521-0652  
 5.๒ ก าหนดการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที ่1  กันยายน  ๒๕๖4  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบช้ากว่าก าหนด 
15 นาทีถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้   

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  
 6.1  หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ”ที่จ าเป็น 
ต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่งก าหนด ดังนี้    
                             1. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  3. คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 6.2  วิธีการสรรหาและเลือกสรร จะให้วิธีการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และ
การตรวจสอบประวัติการท างาน 

                      7. หลักเกณฑ์การตัดสิน  
    เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ถือเกณฑ์ว่าเป็นผู้ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่อกว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้                                   

                      8. ประกาศผลสรรหาและเลือกสรร 
                          ประกาศรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรร วันที่  2  กันยายน 2564  ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และทางเว็บไซต์ www.khamkhrang.go.th  

                      9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  9.1 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าได้
คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นอยู่ในล าดับสูง 
 9.2  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะใช้เพ่ือเป็นการจ้างเป็นระยะเวลา 1 ป ีนับแต่ขึ้น
บัญชีแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรร อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 9.3  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้
เป็นอันยกเลิกข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ 
  1.  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้างในต าแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้ 
  2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพ่ือรับการจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
ก าหนดเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น และได้รับหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  3.  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะท าการจ้างใน
ต าแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้ 
 
         /10. การท าสัญญาจ้าง.. 
 

http://www.khamkhrang.go.th/
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 8. การจัดท าสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง อัตราการจ้าง 
 10.1 ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรร แข่งขันได้ตามจ านวนอัตราที่สรรหาของแต่ละต าแหน่ง  โดยเริ่มล าดับที่ 1 เป็นต้นไป 
 10.1 ระยะเวลาการจ้างและอัตราค่าจ้าง ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ท้ายประกาศฯ นี้  
   
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่    6   สิงหาคม  พ.ศ. 25๖4  
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ภาคผนวก 1 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
เรื่อง  รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  6   สิงหาคม  ๒๕๖4 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
…………………………………………………………… 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
       1.ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  จ านวน  1  อัตรา 
 สังกัด ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง    
หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
คุณสมบัติเฉพาะส ารับต าแหน่ง  

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การ
บริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การ
บริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การ
บริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ เพ่ือให้

เป็นปัจจุบันและประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการก าหนดความต้องการและความจ าเป็นในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ และการจัดสรร
ทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  

1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจ าแนกต าแหน่งและประเมินผลก าลังคนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ไปประกอบการจัดท าโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและการแบ่งงานภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการก าหนดต าแหน่ง และการวางแผนอัตราก าลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดท าหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะของ
ต าแหน่งและการก าหนดระดับต าแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือความชัดเจนและเหมาะสม 
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน  
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1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร ผลการปฏิบัติงาน 
และการบริหารค่าตอบแทน  

1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการด าเนินการ ทางวินัย การรักษา
วินัยและจรรยา  

1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม  
1.10 ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การ

สอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ด ารง
ต าแหน่ง  

1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  
4.1 ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
สนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภารกิจของบุคคล
หรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ  

4.3 ด าเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
  1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
  1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
  1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1 
  1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 
  1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1 
  1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 
  1.7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 2 
  1.8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 2 
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2. ทักษะท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
  2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
  2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
  2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 
  2.4 ทักษะการบริหารงานโครงการ ระดับ 1 
  2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
  2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
  2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 
3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบ 
  3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
  3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
  3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
  3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1  
  3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
  3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 1 
  3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
  3.2.1 การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 1 
  3.2.2 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1 
  3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
  3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,00๐.- บาทหรือกฎหมายก าหนด 
ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาในการจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง และตามแผน 

อัตราก าลัง  ๓  ปี  (พ.ศ. 2564 - 2566) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง จะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้  มาท าสัญญาจ้างภายหลังจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
อุบลราชธานีให้ความเห็นชอบแล้ว 

สิทธิประโยชน์    
          ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
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แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
เรื่อง  รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  6   สิงหาคม  ๒๕๖4 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
…………………………………………………………… 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
       2.ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข  จ านวน  1  อัตรา 

 สังกัด ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง   

หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย พยาธิ
วิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ,ก.ท.หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข 
โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 ให้บริการสาธารณสุข ได้แก่ การบริการออกตรวจสุขภาพร่างกาย การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
สงเคราะห์ การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ปุวยหรือประชาชนทั่วไป การให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุมปูองกันโรค เป็นต้น เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 1.2 ให้บริการทางสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทางส่งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้ า เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ผงทรายอะเบท เป็นต้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน 
 1.3 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาถังขยะให้เพียงพอ การ
การแยกประเภทขยะส าหรับน าไปใช้หรือรีไซเคิล เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
 1.4 ส ารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานสถิติ เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสุขภาพในด้านอนามัยแม่
และเด็ก ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกัน ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล 
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1.5 ให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
 1.6 จัดท าโครงการในงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การควบคุมและปูองกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 
การปรับปรุงด้านโภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาวะที่ด ี
 1.7 จัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพให้มีสภาพ
และจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 
 1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ด้านการบริการ 
 2.1 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชน เพ่ือใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพ 

 
อัตราค่าตอบแทน  

  

ที ่ คุณวุฒิ ค่าตอบแทน 
(บาท) 

เงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราว 

(บาท) 

รวมเป็นเงินเดือนละ 
(บาท) 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9,400 2,000 11,400 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 10,840 2,000 12,280 
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,500 1,785 13,285 

 

ระยะเวลาการจ้าง 

 มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี  สอดคล้องกับกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง จะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้  มาท าสัญญาจ้างภายหลังจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานีให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

สิทธิประโยชน์    
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป 

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
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ภาคผนวก 3                                                                                                

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
เรื่องรับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6  สิงหาคม 2564                                                                   

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง     
   ................................................................................................  
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

3. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   จ านวน  1  อัตรา 
สังกัด ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 

การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ 
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน   
                       
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว               
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก .จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ 
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย         
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร รายงาน และประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ในการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
1.2 ส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ด าเนินงาน และปรับปรุงพัฒนางานภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
1.3 ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชน เพ่ือเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน  
1.4 ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงทั่ว ๆ ไป เพื่อไขข้อข้องใจและช่วยตอบ

ค าถามให้แก่ประชาชน  
1.5 ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจอันดี เกี่ยวกับการ

ด าเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล  
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1.6 แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นด้านงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้  
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

ประชาสัมพันธ์ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  
2. ด้านการบริการ  
2.1 เผยแพร่ แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์งานของ

หน่วยงาน  
2.2 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ ผู้ร่วมงานหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และไห้การด าเนินงานส าเร็จ ลุล่วง  
2.3 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ 

หรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ือใช้ในงานประชาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ  
2.4 อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ด้วยการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ตามที่ตนปฏิบัติ หน้าที่อยู่ในอ านาจ

หน้าที่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ดีจากรัฐ      
   

อัตราค่าตอบแทน  
  

ที ่ คุณวุฒิ ค่าตอบแทน 
(บาท) 

เงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราว 

(บาท) 

รวมเป็นเงินเดือนละ 
(บาท) 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9,400 2,000 11,400 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 10,840 2,000 12,280 
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,500 1,785 13,285 

 
 

ระยะเวลาการจ้าง 

 มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี  สอดคล้องกับกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง จะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้  มาท าสัญญาจ้างภายหลังจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานีให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

สิทธิประโยชน์    
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป 

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
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แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
เรื่อง  รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  6   สิงหาคม  ๒๕๖4 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
…………………………………………………………… 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      1.ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   จ านวน  1  อัตรา 
        สังกัด กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง    
 

         คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
                    มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟูา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟูาก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟูา ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ 
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน  
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟูา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟูา
ก าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟูา ช่างเครื่องเย็นและปรับ อากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา  

หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟูา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟูา
ก าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟูา ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ  
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟูา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช้งาน 
ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟูาระบบไฟฟูา ระบบเครื่องปรับอากาศ  ระบบ
ไฟฟูาสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์             ระบบ
คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก  
 1.2 จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บ ารุงรักษา 
 1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรอง      ตามท่ีหน่วยงาน 
หรือกฎหมายก าหนด  
 1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มี
จ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน  
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 2. ด้านการบริการ   
 2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน และภายนอก
หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ  

       ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ                    

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1  

2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1  
2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1  

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1  
3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 1  
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย ระดับ 1  
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1  
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 

อัตราค่าตอบแทน  
  

ที ่ คุณวุฒิ ค่าตอบแทน 
(บาท) 

เงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราว 

(บาท) 

รวมเป็นเงินเดือนละ 
(บาท) 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9,400 2,000 11,400 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 10,840 2,000 12,280 
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,500 1,785 13,285 
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ระยะเวลาการจ้าง 

 มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี  สอดคล้องกับกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง จะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้  มาท าสัญญาจ้างภายหลังจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานีให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

สิทธิประโยชน์    
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป 

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-15- 
ภาคผนวก 5 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
เรื่อง  รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  6   สิงหาคม  ๒๕๖4 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
…………………………………………………………… 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      1.ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ   จ านวน  1  อัตรา 
        สังกัด กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง    
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน

ช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
           มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา 
หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ    ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 
ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้
ได้ 
         3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิค
วิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้ าง ช่างโยธา 
หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่งนี้ได 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
            โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1. ด้านการปฏิบัติการ   

1.1 ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และ เป็นไปตามแบบ
ที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

1.2 แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ เปูาหมายของงานที่
ก าหนดไว้   

1.3 วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  

1.4 บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจ และรายงานผล เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าของงาน  
1.5 ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ รายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จาก

การส ารวจ  เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง  
1.6 ปรับปรุงข้อมูลด้านแผนที่ในงานส ารวจให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งดูแล จัดแผนที่ให้เป็น

ระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการน าไปใช้งาน  
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานส ารวจ 

เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้   

2. ด้านการบริการ  
 2.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากรทุกสายงาน  เพ่ือให้

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
2.2 ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
อัตราค่าตอบแทน  
  
ที ่ คุณวุฒิ ค่าตอบแทน 

(บาท) 
เงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราว 
(บาท) 

รวมเป็นเงินเดือนละ 
(บาท) 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9,400 2,000 11,400 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 10,840 2,000 12,280 
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,500 1,785 13,285 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
 มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี  สอดคล้องกับกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง จะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับที่ขึ้น
บัญชีไว้  มาท าสัญญาจ้างภายหลังจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานีให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
สิทธิประโยชน์    
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-17- 
ภาคผนวก 6 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
เรื่อง  รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  6   สิงหาคม  ๒๕๖4 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
…………………………………………………………… 

พนักงานจ้างทั่วไป 
      1.ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา   จ านวน  1  อัตรา 
        สังกัด ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง    
หน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
        ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ  น้อยๆ ของเครื่องจักร ขนาดเบา
ชนิดใดชนิดหนึ่งตามรายละเอียดแนบท้ายมาตรฐานก าหนดต าแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลและปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่  6     
 ๒. มีความรู้ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตรง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  (ใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 2) 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
     มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขับเครื่องจักรกลขนาดเบาและมีสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความถูกต้อง
และจริยธรรม ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศและการท างานเป็นทีม  

การให้ได้รับค่าตอบแทน 
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9 ,000.- บาท เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท รวมอัตรา
ค่าตอบแทน 10,000.- บาท 
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ภาคผนวก ข 

                                    รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
     ผู้สมคัรต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

        พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล        
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ 
  (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 
     ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     ๑.1  ความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
     1.2  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     1.3  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.5 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     1.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.7 เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  
     1.8 นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
ท้องถิ่น 

100 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
 
 
 
 
 
 

๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ 
     ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
     2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
     2.2 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) 
     2.3 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
     2.4 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน การก าหนดต าแหน่งและ
การวางแผนอัตราก าลัง  
     2.5 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”  ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 ๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค) 
     ๓.๑ ประวัติส่วนตัว 
     ๓.๒ ประวัติการท างาน 
     ๓.๓  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     ๓.๔  มนุษยสัมพันธ์ 
     3.5  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
     3.6 ความมั่นคงในอารมณ์ 
     3.8  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.9  คุณธรรมและจริยธรรม     

100 
 
 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

รวม 300  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-20- 
ภาคผนวก ข 

                                    รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

        พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข        
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ 
  (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 
     ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     ๑.1  ความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
     1.2  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     1.3  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.5 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     1.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม1.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.7 เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  
     1.8 นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
ท้องถิ่น 

100 
 
 

 

โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
 
 
 
 
 
 

๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ 
     ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
7. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 
      

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 ๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค) 
     ๓.๑ ประวัติส่วนตัว 
     ๓.๒ ประวัติการท างาน 
     ๓.๓  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     ๓.๔  มนุษยสัมพันธ์ 
     3.5  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
     3.6 ความมั่นคงในอารมณ์ 
     3.8  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.9  คุณธรรมและจริยธรรม     

100 
 
 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

รวม 300  
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ภาคผนวก ข 

                                    รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

        พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์        
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ 
  (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 
     ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     ๑.1  ความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
     1.2  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     1.3  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.5 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     1.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม1.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.7 เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  
     1.8 นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
ท้องถิ่น 

100 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
 
 
 
 
 
 

๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ 
     ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
2.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
2.2 ความรู้ความสามารถทางในทางวิชาการงานประชาสัมพันธ์และ 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
2.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2.4 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”  ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 ๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค) 
     ๓.๑ ประวัติส่วนตัว 
     ๓.๒ ประวัติการท างาน 
     ๓.๓  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     ๓.๔  มนุษยสัมพันธ์ 
     3.5  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
     3.6 ความมั่นคงในอารมณ์ 
     3.8  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.9  คุณธรรมและจริยธรรม     

100 
 
 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

รวม 300  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-24- 
ภาคผนวก ข 

                                    รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

        พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า        
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ 
  (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 
     ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     ๑.1  ความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
     1.2  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     1.3  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.5 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     1.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม1.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.7 เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  
     1.8 นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
ท้องถิ่น 

100 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
 
 
 
 
 
 

๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ 
     ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
      2.1 ความรู้เกี่ยวกับไฟฟูา  
2.2 ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟูาก าลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟูา ระบบ แสง
สว่าง และเครื่องปรับอากาศ  
2.2 ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ 
เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟูา และระบบไฟฟูา  
2.3 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และค านวณหาค่าวงจรไฟฟูา 
อิเล็กทรอนิกส์  
2.4 ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ต าแหน่ง
ที่สมคัรสอบ             
 

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 ๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค) 
     ๓.๑ ประวัติส่วนตัว 
     ๓.๒ ประวัติการท างาน 
     ๓.๓  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     ๓.๔  มนุษยสัมพันธ์ 
     3.5  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
     3.6 ความมั่นคงในอารมณ์ 
     3.8  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.9  คุณธรรมและจริยธรรม     

100 
 
 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

รวม 300  
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ภาคผนวก ข 

                                    รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

        พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ        
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ 
  (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 
     ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     ๑.1  ความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
     1.2  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     1.3  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.5 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     1.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม1.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.7 เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  
     1.8 นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
ท้องถิ่น 

100 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
 
 
 
 
 
 

๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ 
     ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
2.1 ความรู้เกี่ยวกับงานส ารวจ 
2.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.3 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.4 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.5 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”  ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

100 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 ๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค) 
     ๓.๑ ประวัติส่วนตัว 
     ๓.๒ ประวัติการท างาน 
     ๓.๓  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     ๓.๔  มนุษยสัมพันธ์ 
     3.5  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
     3.6 ความมั่นคงในอารมณ์ 
     3.8  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.9  คุณธรรมและจริยธรรม     

100 
 
 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

รวม 300  
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ภาคผนวก ข 

                                    รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

        พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา        
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ 
  (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 
     ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๑.1  ความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
     1.2  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
     1.3  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.5 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     1.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม1.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     1.7 เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  
     1.8 นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
ท้องถิ่น 

100 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
 
 
 
 
 
 

๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ 
     ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
     1.ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”  ของต าแหน่ง
ที่สมัครสอบ 

100 โดยวิธีสอบปฏิบัติ 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 ๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค) 
     ๓.๑ ประวัติส่วนตัว 
     ๓.๒ ประวัติการท างาน 
     ๓.๓  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     ๓.๔  มนุษยสัมพันธ์ 
     3.5  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
     3.6 ความมั่นคงในอารมณ์ 
     3.8  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.9  คุณธรรมและจริยธรรม     

100 
 
 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

รวม 300  

 
 
 

 


