
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

                                   -------------------------------------------------------------- 
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ        
เพ่ือปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา ประจ าปีงบประมาณ 2565 อาศัยอ านาจตามความ       
ในมาตรา 22 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
หมวด 4 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรร        
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

                    1.  ประเภท/ต าแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าจ้างที่จะได้รับ            
                 1.1 ประเภทและต าแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  1.ส านักปลัด  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน  1  อัตรา 
  2.กองช่าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน  1  อัตรา 
  3.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ )  
จ านวน  1  อัตรา 
 1.2 ประเภทและต าแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร พนักงานจ้างท่ัวไป 
  1.ส านักปลัด ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง   จ านวน  1  อัตรา 
  2.ส านักปลัด  ต าแหน่ง ภารโรง    จ านวน  1  อัตรา 

1.3 ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติของต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราค่าจ้างที่จะได้รับใน 
ต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก 1 ท้ายประกาศนี้) 

 
  2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรร
หาและเลือกสรร 
         2.1  ผู้สมัครเพ่ือรับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  
28 มิถุนายน 2547 ข้อ 4 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ดังนี้  

 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง 
 
                                       (6) ไม่เป็น...  
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 (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 (7) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ          
  (9) ไม่ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง           
ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
          2.2  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด      
ตามผนวก 1 ท้ายประกาศ ฯ นี้ 

  2.3  ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือก      
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝุายบริหาร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความนัยข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521  

  2.4  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัด
สิทธิในการเป็นผู้เข้ารับคัดเลือกได้ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกด าเนินคดี     
ตามกฎหมาย 

  2.5  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก 1 ท้ายประกาศ ฯ นี้ จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง 
 
     3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

 ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครสอบพร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
100 บาท ได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 –       
11 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 043-992247  หรือ    
ทางเว็บไซต์ www. http://www.muangtao.go.th/ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล        
เมืองเตา   
 
  4. เอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันรับสมัครสอบ 
 ผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้องมายื่น      
ในวันรับสมัครดังต่อไปนี้ 
           4.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ใบ 
           4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ใบ 
           4.3 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน  6  เดือน และให้ผู้สมัครสอบลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย  จ านวน  3  ใบ 
         4.4 ใบรับรอง... 
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           4.4 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน   
ส่วนต าบลก าหนดซึ่งไม่เกิน  1  เดือน  นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย (ฉบับจริง) 
           4.5 ส าเนาเอกสารอื่นๆ  เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล ใบส าคัญแสดงการผ่านการ
เกณฑ์ทหาร ฯลฯ 
 4.6  ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา  
 ทั้งนี้หลักฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้อง 
และลงลายมือชื่อ ก ากับไว้ด้วย 
  
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่การสรรหา  
ดังนี้ 
        5.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา และทางเว็บไซต์ www. http://www.muangtao.go.th/ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา ในวันที่ 17  มีนาคม 2565  
          5.2 ก าหนดการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  23 มีนาคม 2565   ณ หอ้งประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  ดังนี้ 
           (1) เลือกสรรด้วยวิธีวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ เฉพาะต าแหน่ง                   
ตั้งแตเ่วลา  09.30 – 12.00 น. 
          (2) เลือกสรรด้วยวิธีสัมภาษณ์  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 
  6.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
            6.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก 
“สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตาก าหนด 
ดังนี้ 
     (1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
     (2.) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 
     (3) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
            6.2 วิธีการสรรหาและเลือกสรร  จะใช้วิธีการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการทดสอบ
ทั่วไปและการสัมภาษณ์ 
   6.3 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก 2 ) 
   
  7. เกณฑ์การตัดสิน 
         การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะทุกภาควิชา  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการสั่งจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนน      
ที่สอบได ้
   

8. ประกาศ… 
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8. ประกาศผลสอบ 

        จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา และทางเว็บไซต์ www. http://www.muangtao.go.th/ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
  9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
             9.1  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะเรียงจากผู้สอบได้คะแนนรวม
สูงสุดตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ ได้คะแนนรวมเท่ากันผู้ ได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ ในล าดับ 
สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
             9.2  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะใช้เพ่ือการจ้างเป็นระยะเวลา 2 ปี     
นับแต่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
              9.3  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น ดังนี้ 
       (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างในต าแหน่งที่สรรหาได้ 
       (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพ่ือรับการจ้างภายในเวลาที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเตาก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  10  วัน  นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
       (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาที่จะท าการจ้างใน
ต าแหน่งที่ไดร้ับการสรรหา 
 
  10.  การท าสัญญาจ้าง  ระยะเวลาการจ้าง  อัตราจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จะด าเนินการ 
สั่งจ้างบุคคลที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม 
             คณะกรรมการการด าเนินการสรรหาฯ ด าเนินการสอบแข่งขันในรูปของคณะกรรมการ      
โดยยึดหลักความรู้  ความสามารถ และความเป็นธรรม กระบวนการในการสอบ ออกข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ              
การตรวจข้อสอบ การประมวลผล ด าเนินการโดยบุคลากรที่มีต าแหน่งน่าเชื่อถือได้ อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสีย
ทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถ ช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ และหากผู้ใดได้ทราบ
ข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริต เพ่ือให้สอบได้โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-43992247 ทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินการ 
ตามกฎหมายต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65 

 
               

 
        ( นายบวร พิมพ์แพน ) 

                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
 



(ภาคผนวก 1) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ขับรถยนต์  ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง เล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์ชนิดใด    
ชนิดหนึ่งรายละเอียดในการใช้รถยนต์ดังกล่าวและปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถยนต์หรือใช้แรงงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
อย่างใดอย่างหนึ่งของทางราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. เพศชาย มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    

                     ๒. มีใบขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายก าหนด หรือมีใบขับขี่รถยนต์ประเภท ๒ มีใบอนุญาต      
ขับรถยนต์ไม่ต่ ากว่า ๕ ปี 
                     ๓. มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองการท างาน            
จากนายจ้าง 
                     ๔. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร 
  5. ผ่านการเกณฑ์ทหารกองเกินหรือไม่มีภาระผูกพันด้านการเกณฑ์ทหาร   
 

อัตราค่าตอบแทน 
1. ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท   

  และให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามประกาศและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
  เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
 
สิทธิประโยชน์    
  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



(ภาคผนวก  1) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
ชื่อต าแหน่ง  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
                         คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้
ทักษะของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นผู้ ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้อง สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรอง    
การท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งจะระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะ
บุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้          
การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน        
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                           ๑. ปฏบิัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
                           2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 
คุณลักษณะตามวัย 
                           3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
 5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                           7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ                   
                           8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
อัตราค่าตอบแทน  
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    
ตามประกาศและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
        เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
 
สิทธิประโยชน์    
        ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน 
 



(ภาคผนวก  1) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
 

ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
   ช่วยปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และ
งานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา  การค านวณแบบ  
ด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้
ค าปรึกษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชา
ช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ  

1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3 ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อม

รายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  

2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ สถาปัตยกรรม 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

 2.ได้รับ.... 
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 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม 
โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา 
ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

 
อัตราค่าตอบแทน 

1. ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท ส าหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. 
2. ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท ส าหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวท. 
3. ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท ส าหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ

คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
  และให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามประกาศและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
  เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
 
สิทธิประโยชน์    
  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ภาคผนวก  1) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
 
พนักงานจ้างท่ัวไป   
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ท าหน้าที่ เป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิงประจ าบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับเครื่องจกรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไข
ข้อขัดข้อง เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งรายละเอียดในการใช้รถดังกล่าวและ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                    หน้าที่เป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิงประจ าบรรทุกน้ าเอนกประสงค์
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับเครื่องจกรกลขนาดเบา และช่วยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นปูองกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป     
ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ รักษาและบ ารุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชน          
เป็นส่วนใหญ่ปูองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  ตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้และปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง  
 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศณียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้             

ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง 
เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา ช่างยนต์ 
ช่างไฟฟูา ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. มีใบขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายก าหนด หรือมีใบขับขี่รถยนต์ประเภท ๓  
๓. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร 

 

ค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ได้รับอัตราเดือนละ  ๙,๐๐๐.- บาท  
   และให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี  เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเตา 
 
สิทธิประโยชน์    
  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน 



(ภาคผนวก  1) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
 
พนักงานจ้างท่ัวไป   
 

ชื่อต าแหน่ง ภารโรง 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ท าหน้าที่เปิด-ปิด อาคารส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สิน             
ของทางราชการมิให้สูญหาย ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องงานไม้ งานปะปา เล็ก ๆ น้อย ๆ  
เครื่องใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งในส านักงาน บ ารุงรักษาต้นไม้ภายในส านักงาน รายละเอียดในการใช้รถจักรยานยนต์ 
และปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประถมศึกษาที่ 6 
๒. มีใบขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายก าหนด หรือมีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2  
๓. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร 

 

ค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ได้รับอัตราเดือนละ  ๙,๐๐๐.- บาท  
  และให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามประกาศและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี  เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเตา 
 
สิทธิประโยชน์    
  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประเภทผู้มีทักษะ 
 
1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย  
 (1) ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              (2) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  
              (3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 
              (4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และ
ข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น  
              (5) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
              (6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
              (7) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
              (8) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
              (9) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
              (10)ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
 
 2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 
             (1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
             (2) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖  
             (3) รูปแบบวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
             (4) หลักสูตรแกนกลาง 2551 การออกแบบการวิจัยเพื่อการเรียนรู้  
             (5) การจัดประสบการณ์ 
             (6) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับปัจจุบัน 
             (7) สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
             (8) พ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
             (9)  จิตวิทยาส าหรับครูปฐมวัย  
             (10) ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่ง ที่สมัครสอบ 
 
3.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
             ประกอบด้วย ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจาก          
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท า งาน และพฤติกรรมทางอ่ืน      
ของผู้เข้าสอบ เพ่ือพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน      
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม          
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
 



 
ภาคผนวก ข. 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน ๑๐๐  คะแนน ดังนี้  
 (๑) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความ หรือการตีความจากบทความหรือข้อความ
การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่ม ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือการทดสอบ    
อย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 
 (๒) การวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาวัดผล 
 (๓) เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 (๔) เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง 
 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(2) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

           (3) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพ่ิมติมจนถึงปัจจุบัน 
(4) พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543   

           (5) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 
           (6) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
           (7) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

(8) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
(9) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(10) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(11) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่ง ที่สมัครสอบ 

 
๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
             ประกอบด้วย ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณา                
จากความเหมาะสมกับต าแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท า งาน และพฤติกรรมทางอ่ืน
ของผู้เข้าสอบ เพ่ือพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน       
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม           
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

 
 
 

 
 
 



ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน ๑๐๐  คะแนน ดังนี้  
 (๑) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความ หรือการตีความจากบทความหรือข้อความ
การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่ม ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือการทดสอบ    
อย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 
 (๒) การวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาวัดผล 
 (๓) เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 (๔) เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง 
 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

(2) พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
(3) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   

 (4)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการปูองกันอัคคีภัย)   

(4) ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น  
ส ารวจตรวจตราเพื่อปูองกันและระงับอัคคีภัย การปูองกันและบรรเทาอันตรายจาก อุทกภัย   วาตภัย และภัย
อ่ืนๆ การฟ้ืนฟูและบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย เป็นต้น 

(5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
(6) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(7) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจร            

ทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕62 
(8) ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่ง ที่สมัครสอบ 

 
๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
             ประกอบด้วย ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจาก          
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท า งาน และพฤติกรรมทางอ่ืนของ     
ผู้เข้าสอบ เพ่ือพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
 

 
 
 



 
ภาคผนวก ข. 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ภารโรง 

 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน ๑๐๐  คะแนน ดังนี้  
 (๑) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความ หรือการตีความจากบทความหรือข้อความ
การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่ม ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือการทดสอบ    
อย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 
 (๒) การวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาวัดผล 
 (๓) เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 (๔) เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง 
 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
           (3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
           (4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
           (5) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจร                   
ทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕62 
           (6) ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่ง ที่สมัครสอบ 
 
๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
             ประกอบด้วย ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณา                
จากความเหมาะสมกับต าแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท า งาน และพฤติกรรมทางอ่ืน
ของผู้เข้าสอบ เพ่ือพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน        
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน ๑๐๐  คะแนน ดังนี้  
 (๑) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความ หรือการตีความจากบทความหรือข้อความ
การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่ม ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือการทดสอบ    
อย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 
 (๒) การวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาวัดผล 
 (๓) เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 (๔) เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง 
 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

(2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
          (3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

(4) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจร   
ทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕62 

          (5) ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่ง ที่สมัครสอบ 
 
๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
             ประกอบด้วย ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจาก          
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท า งาน และพฤติกรรมทางอ่ืนของ     
ผู้เข้าสอบ เพ่ือพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
แผนการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ที ่ การด าเนินการ ผู้ลงนาม วัน 
1 รายงานต าแหน่งว่าง/อนุมัติด าเนินการสรรหา                           นายก 1  กุมภาพันธ์ 2565 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา/ นายก 2-17 กุมภาพันธ์ 2565 

3 ผู้ช่วยด าเนินการสรรหา นายก 2-17 กุมภาพันธ์ 2565 
4 ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร                         

ก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 
นายก ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง                  

3 มีนาคม 2565 

5 รายงานอ าเภอ/ จังหวัด (ประกาศ,ค าสั่ง) นายก 23 กุมภาพันธ์ 2565 

6 รับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ นายก  7-11 มีนาคม 2565 

7 ตรวจสอบคุณสมบัติ นายก 14-16 มีนาคม 2565 

8 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ นายก 17  มีนาคม 2565 
9 สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์     นายก 23 มีนาคม 2565 

10 ประกาศผลสอบ นายก 29  มีนาคม 2565 

11 รายงานขอความเห็นชอบ นายก 30 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2565 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


