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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
............................................... 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก   อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือเลือกสรร
บุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน  ๕  ตำแหน่ง  ๖ อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ๒ ตำแหน่ง  ๒ อัตรา 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๓ และมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ  ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่ง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ  
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
เห็นชอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ดังต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร สอบคัดเลือก 
สำนักงานปลัด 

           พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  ๒ ตำแหน่ง   ๒ อัตรา     
      ๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ)                     จำนวน  ๑  อัตรา   
          ๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(คุณวุฒิ)                   จำนวน  ๑  อัตรา 
      พนักงานจ้างท่ัวไป (สัญญาจ้างไม่เกิน ๑ ปี)  จำนวน  ๒ ตำแหน่ง  ๒ อัตรา 

                         ๑. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                                            จำนวน  ๑  อัตรา 
                         ๒. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง                                       จำนวน  ๑  อัตรา  

 
 กองคลัง 

         พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน  ๑ ตำแหน่ง   ๑ อัตรา     
      ๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (คุณวุฒิ)             จำนวน  ๑  อัตรา  
                                          
                 กองสาธารณสขุและสิงแวดล้อม   
                     พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน  ๑ ตำแหน่ง  ๑ อัตรา 
                        ๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (คุณวุฒิ)       จำนวน  ๑  อัตรา 
                 
                กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
                    พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง  ๒  อัตรา 
                        ๑. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                                        จำนวน  ๒  อัตรา   
             
       ๒.  ระยะเวลาการจ้าง 
                  ๒.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  ๔  ปี 
                  ๒.๒  พนักงานจ้างทั่วไป   ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี 

 



 
 
๓.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ  

                     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ดังนี้ 
๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ของผู้ที่จะได้รับการ

จ้างเป็นพนักงานจ้าง  มีดังนี้ 
                          
                          (๑)  มีสัญชาติไทย 
                               (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ ์และไม่เกิน   ๖๐  ปี 
     (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.) กำหนดสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล ดังนี้ 
   (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 

(๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                                (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

     (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอืน่ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
                       ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง      

ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนด ตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้ 

 
๔.   การรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร     ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย 

ตนเอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  ตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันที่ ๑1 ตุลาคม  ๒๕๖๒   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ในวันเวลาราชการ  หรือสอบถามทางหมายเลข
โทรศัพท์  ๐๔๒-๐๘๘๒๑๔ 

 
๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร 

                         ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่ง
ผู้สมัครได้รับรอง สำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้   

๕.๑  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน   จำนวน  ๒  ฉบับ    
๕.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  ๒  ฉบับ 
๕.๓  วุฒิการศึกษาพร้อมสำเนาวุฒิการศึกษา   จำนวน   ๒  ชุด 
๕.๔ รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๒นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖เดือน  

จำนวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่สอบหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง  
                           ๕.๕  ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  (ฉบับจริง)   จำนวน   ๑   ฉบับ 

                ๕.๖  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียน 
สมรส ทะเบียนหย่า  (ถ้ามี)  พร้อมสำเนา  ๑  ฉบับ 



                           ๕.๗  หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 
ผู้ที่จะสมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  

และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร  ตรงตามประกาศและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นและ
แสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กำหนด  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหนังสือตามวัน  
เวลา  ตามสถานที่ที่กำหนด  หรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร  และหากมีการปลอมแปลง
เอกสารที่ใช้ในการสมัครจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 
           ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้ 
-    พนักงานจ้างตามภารกิจ ค่าสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งละ   ๑๐๐.- บาท 
-    พนักงานจ้างทั่วไป  ค่าสมัครสอบคัดเลือก  ตำแหน่งละ  50.-บาท  

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการ

สอบ ในวันที่  ๑6 ตุลาคม  ๒๕๖๒   
 
  ๗.  วิธีการสรรหาและเลือกสร  

      ดำเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
๑) ภาคความรู้ทางวิชาการ โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป   

(ภาค ก.)   คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน 
๒) ภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง   (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน 
๓) ภาคเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์  (ภาค ค.)    คะแนนเต็ม   ๒๐  คะแนน   

 
  ดำเนินการสอบคัดเลือก 
ในวันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

- เวลา   ๑๐.๐๐ น. –  ๑๑.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
- เวลา   ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   (ภาค ข.) 

                      ประกาศบุคคลที่ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะ
ตำแหน่ง (ภาค ข.)  เพ่ือสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์  (ภาค ค.)  ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
หมายเหตุ  การตรวจคะแนนข้อเขียน  หากคะแนนสอบภาค ก ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  คณะกรรมการจะไม่ตรวจ  
                      ข้อเขียน ภาค  ข  และไม่ตรวจสอบ ภาค  ค 

 
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ดังนี้ 

                      ผู้สมัครสอบสามารถดูหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแต่ละตำแหน่ง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด ตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้ 

 
๙.  หลักเกณฑ์การเลือกสรร  และเกณฑ์การตัดสิน 

        ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกฯ ได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ แต่ถ้า
ตำแหน่งใดมีผู้สอบได้ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และหรือความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  จำนวนมากหรือ
น้อยเกินไป  อาจตัดสินบางภาคด้วยคะแนนสูงกว่าหรือต่ำกว่านั้นก็ได้  โดยคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

 
 
 



๑๐. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
 องค์การบริการส่วนตำบลสมสนุก  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ดังนี้ 
๑) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ในวันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน  ๒๕62 ณ ที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลำดับที่จาก
ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมาคะแนนสูงสุดต่ำตามลำดับ  กรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน  ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

๒)       การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศ

รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรได้เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  จะมี
การสอบคัดเลือกเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันอีก  และได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการ
เลือกสรรไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก  หากตรวจสอบภายหลังว่า  ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นผู้ ขาด
คุณสมบัติไม่ตรงตามกำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกอาจถอนรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไว้ 

๑๑.  การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้าง 
                ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามลำดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ใน

ตำแหน่งตามประกาศการรับสมัครเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  และบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกไว้จะ
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก   องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
                
               บุคคลผู้สนใจขอทราบรายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือก  การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างได้ที่ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่ วนตำบล   องค์การบริหารส่ วนตำบลสมสนุก  ได้ตั้ งแต่บั ดนี้ เป็นต้น ไป ในวัน เวลาราชการ                   
โทร.  ๐๔๒-๐๘๘๒๑๔ 
  

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                   ประกาศ    ณ    วันที่         กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                                            
 
 
                                                               
 
                                                                 (นายศักดิ์ชัย  มารมย์) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
 
 
หมายเหตุ     

๑. หากภายหลังตรวจสอบพบว่า คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  หรือ 
วุฒิ  การศึกษาปลอมจะถูกให้ออกทันที 

๒. หากภายหลังตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะเป็นพนักงานจ้าง เป็นต้นว่า ตรวจสอบ พบว่า 
มีประวัติอาชญากรรม หรือเป็นภัยต่อความม่ันคง  จะต้องถูกให้ออกทันที 

 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

        ลงวันที่   17  กันยายน  ๒๕๖๒ 
             ********* 

 
ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
ชื่อตำแหน่ง        ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ)  
 

 ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
                สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครอง
ท้องถิ่นและความเจริญด้านอ่ืน ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
                 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
                 1. ด้านการปฏิบัติการ  
                     1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนใน
ชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน  
                     1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือกำหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและส่งเสริม
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน 
ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนา
รูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  
                     1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
                     1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน  และระบบ
สารสนเทศชุมชน เพ่ือกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ  
                     1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสร้างความสมดุล
ในการพัฒนาชุมชน และความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  
                     1.6 กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชนที่ถูกต้อง
เหมาะสม ได้มาตรฐาน  
                     1.7 ส่งเสริมและดาเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อสร้างและพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ของชุมชน  
                     1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง  ๆเพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดาเนินการร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของตนเอง และชุมชนได ้ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน  
                     1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน 
เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน  



                     1.10 ดูแล ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนาและฝึกอบรมประชาชน
ในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  
                     1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น 
เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
                     1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน  เพ่ือให้กลุ่มอาชีพ
สามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
                     1.13 จัดทาโครงการและงบประมาณ รวมถึงดาเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และประเมินผล
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือให้  
                     1.14 สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยสามารถนามา
วางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม  
                     1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นาชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือให้รู้ถึง
บทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                     1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนมีตลาดจาหน่าย
สินค้าท่ีเป็นธรรม  
                     1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน  
                     1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัฒนาชุมชน เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                 2. ด้านการวางแผน  
                     วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
                 3. ด้านการประสานงาน  
                     3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
                     3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
                 4. ด้านการบริการ  
                     4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจเพ่ือให้มีความรู้
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม  
                     4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานพัฒนาชุมชนเพ่ือให้บริการแก่
หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน  
 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
รับรอง  
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน การบริหาร การ
ปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน การบริหาร 
การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  



 
 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
                     - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬกำหนด 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
                      -  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ .-บาท     ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก  ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
          ลงวันที ่  17  กันยายน  ๒๕๖๒ 
             ********* 

 
ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
ชื่อตำแหน่ง        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)  
 

 ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
                    สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การ
ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ 
การดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
                   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ
กากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
                  1. ด้านการปฏิบัติการ  
                      1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับ
หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และ
หนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรง
ตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  
                      1.2 จัดเกบ็เอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา 
และเป็นหลักฐานทางราชการ  
                      1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจานวน
บุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้  
                      1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  
                      1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป  
                      1.6 ดาเนนิการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เพ่ือให้การดา
เนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
                      1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
                      1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  



                      1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  
                      1.10 ปฏบิัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
                      1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม 
และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์  
                      1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ ์งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ 
และงานประชุม เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
                 2. ด้านการบริการ  
                     2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
                     2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
                     2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
                     2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
                  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

                 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

                 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

 
ระยะเวลาการจ้าง 
                     - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬกำหนด 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 

            -  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ .-บาท   และค่าการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐  บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๑,๔๐๐.-  บาท    ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย 
   

 



 
ภาคผนวก  ก 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

          ลงวันที ่  17   กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
             ********* 

 
ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างท่ัวไป 
 
ชื่อตำแหน่ง                       คนงานทั่วไป  

 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
                 - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
                 - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
                 - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬกำหนด 
 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 

      - อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ .-บาท และค่าการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๐๐๐  บาท  รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐.-  บาท    ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

ลงวันที ่  17   กันยายน  ๒๕๖๒ 
             ********* 

 
ประเภทพนักงานจ้าง        พนักงานจ้างท่ัวไป 
 
ชื่อตำแหน่ง                   พนักงานดับเพลิง  
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
                  ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง  ช่วยเหลือในการดับเพลิง  ประจำรถบรรทุกน้ำ  ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                 ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง  ช่วยเหลือในการดับเพลิง  ประจำรถบรรทุกน้ำ  ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
               1.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องเครื่องดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง 
ๆ  
                2 ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.๓  ม.๓ หรือเทียบเท่า หรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว  โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
                 - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬกำหนด 
 
 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 

      - อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ .-บาท และค่าการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๐๐๐  บาท  รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐.-  บาท    ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

ลงวันที ่  17  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
 ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
ชื่อตำแหน่ง         ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี(คุณวุฒิ)  
 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
               สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานระดับปริญญา  ซ่ึงมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง 
ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของ
การลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
               ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
              1. ด้านการปฏิบัติการ  
                  1.1 จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุน
หมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
                  1.2 ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้การดาเนิน
งานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้  
                  1.3 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย  
                  1.4 จัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่
ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                  1.5 ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทางบประมาณ  
                  1.6 ดูแลการรบัและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-
จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ  
                  1.7 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่
ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด  
                  1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการเงิน 
บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน การนาส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืมเงิน และ
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
ไว้  



                 1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไป
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กำหนดไว้  
                 1.10 ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทางบัญชี และจัดทาบัญชีทุกประเภทภาษี และ
ทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เชน่ บัญชีประจาเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุม
รายได้นาส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสำคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้งานด้านการบัญชี
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้  
                 1.11 รว่มประสานงาน ตรวจร่างบันทึก หนังสือโต้ตอบหรือตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ
ด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี เพ่ือสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  
                 1.12 วิเคราะห์ และจัดทางบการเงินประจาวัน ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทางการเงิน และรายงาน
ทางบัญชี เพ่ือนาเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                 1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชี เพ่ือใช้ประกอบในการทาธุรกรรม 
และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบและดาเนินธุรกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
                 1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
การเงิน บัญชี และงบประมาณ เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                 1.15 รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแลงบประมาณ
คงเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ และควบคุมการจัดทาและรายงานเงินรายได้รวมทั้งเงินอุดหนุน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการดาเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง  
                 1.16 ดาเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งเงินถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
             2. ด้านการวางแผน  
                 2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
                 2.2 วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลาและ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
                 2.3 รว่มดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
            3. ด้านการประสานงาน  
                3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
                3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
                3.3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้คาแนะนาในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้
การจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล  
                3.4 ประสานการทางานกับหน่วยราชการอ่ืนภายในอำเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
                3.5 ประสานการทางานของกลุ่มบุคคลและประชาชนในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำหนด
และจัดทาแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการจัดทาแผนพัฒนาใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                3.6 ชว่ยให้คาปรึกษาด้านการจัดทาการเงินและบัญชีให้กับกลุ่มต่าง ๆ ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การดาเนินงานของกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและประสานการทางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
          
 
 



 
           4. ด้านการบริการ  
               4.1 ให้คำแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์  
               4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ ์มาตรการต่าง ๆ  
              4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง  

   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่ เที ยบได้ ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง  บัญชี              
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได ้ 
              2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได ้ 
              3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี  
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได ้ 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
                     - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬกำหนด 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
                      -  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ .-บาท     ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

ลงวันที ่  17  กันยายน  ๒๕๖๒ 
             ********* 

 
ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
ชื่อตำแหน่ง        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (คุณวุฒิ)  
 
 

 ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
                      สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
สาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย งานสุขาภิบาล ซึ้งรวมถึงงานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานให้สุขศึกษาและภูมิคุ้มกันโรค งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางด้านระบาดวิทยา 
งานเผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูล ฐานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้นาท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัคร
ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือ ปฏิบัติงานในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขใน
ระดับต่าง ๆ ประสานงานให้ความร่วมมือกับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาพยาบาลในงานสาธารณสุข รวมทั้งร่วม 
ปฏิบัติงานศึกษา วิจัย สำรวจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
                      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
                      1. ด้านการปฏิบัติการ  
                           1.1 ให้บริการทางสาธารณสุข ได้แก่ การบริการออกตรวจสุขภาพร่างกาย การให้คาแนะนา
ช่วยเหลือสงเคราะห์ การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไป การให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง  
                            1.2 ให้บริการสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางส่งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้า เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ผงทรายอะเบท เป็นต้น เพ่ือให้การดาเนินงาน
ต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน  
                            1.3 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาถังขยะให้เพียงพอ การ
แยกประเภทขยะสาหรับการนาไปรีไซเคิล เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
                            1.4 สำรวจ รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานสถิติ เพ่ือใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพในด้านอนามัยแม่
และเด็ก ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล  
                            1.5 ให้คาแนะนาและสาธิตวิธีการและแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่ การป้องกัน
โรคติดต่อตามฤดูกาล การป้องกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลที่พักอาศัยและชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ 
การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทันตสาธารณสุข เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
                            1.6 ให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งให้คาแนะนาในงานส่งเสริมสุขภาพ
ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  



                            1.7 จัดทาโครงการในงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล การปรับปรุงด้านโภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน  การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  
                            1.8 จัดฝึกอบรมและทบทวนความรู้ในงานส่งเสริมสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุข  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน  
                            1.9 จัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพให้มีสภาพ
และจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน 
                            1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                       2. ด้านการบริการ  
                            2.1 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชน เพ่ือใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม  
                            2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ  
 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง  
                    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข 
โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้  
 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
                   - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬกำหนด 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
                   -  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ .-บาท    และค่าการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๗๘๕.-บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑3,285.-  บาท   ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
        ลงวันที ่  17  กันยายน  ๒๕62 
             ********* 

 
ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
ชื่อตำแหน่ง         ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
                  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
และสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                   ๑.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                    ๒.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตาม
วัย 
                    ๓.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                    ๔.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
                    ๕.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง 
                    ๒.๑ มีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาหรือสูงกว่า 
                    ๒.๒ มีทักษะเฉพาะบุคคลที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่ต่ำ
กว่า ๕ ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการ
ทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลอง
ปฏิบัติ 
 

 
ระยะเวลาการจ้าง 
                   - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬกำหนด 
 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
                   -  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ .-บาท    และค่าการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐.-บาท ทั้งนี้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๑,๔๐๐.-  บาท  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย 

 



ภาคผนวก  ข 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
        ลงวันที ่  17  กันยายน  ๒๕62 

 
หลักสูตรและวิธกีารเลือกสรรบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
1. ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
               เลือกสรรบุคคลโดยการประเมินด้วยวิธีทีทดลองการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานที่ เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง           
การสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์
ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการเลือกสรร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
2. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
               โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตำแหน่ง(ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนกัพัฒนาชุมชน 

    ๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนน 4๐คะแนน) 
         ๑. วิชาความสามารถทั่วไป 
                ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นข้อความ 
เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจาก
ข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์
ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
         ๒. วิชาภาษาไทย 
                ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความและหรือตีความข้อความสั้น ๆหรือ
บทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆหรือให้ทดสอบ
โดยการอ่านอย่างอ่ืน ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
    ๑.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค.ข) (คะแนน 4๐คะแนน) 
                ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนด 
ตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
                - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
                - พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
                - ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                  การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที2่พ.ศ.2559) 
                - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
                - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
                - ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการ  
                  พัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การงเสริม 
                  และพัฒนา ศักยภาพชุมชนและผู้นาชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญา ท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวาง  
                  แผน โครงการและติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น 
                - ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม“ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่งที่สมัครสอบ 



     ๑.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (20 คะแนน) 
                โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 
…………………………………………………………………….. 

 
 
 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

   2.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนน 4๐คะแนน) 
         ๑. วิชาความสามารถทั่วไป 
                ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นข้อความ 
เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจาก
ข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์
ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
         ๒. วิชาภาษาไทย 
                ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความและหรือตีความข้อความสั้น ๆหรือ
บทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆหรือให้ทดสอบ
โดยการอ่านอย่างอ่ืน ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
    2.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค.ข) (คะแนน 4๐คะแนน) 
                ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนด 
ตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
                - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
                - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
                   ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
                - พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
                - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
                - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
     2.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (20 คะแนน) 
                โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 
…………………………………………………………………….. 

 

 



3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนกัวิชาการเงินและบัญชี 

   3.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนน 4๐คะแนน) 
         ๑. วิชาความสามารถทั่วไป 
                ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นข้อความ 
เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจาก
ข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์
ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
         ๒. วิชาภาษาไทย 
                ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความและหรือตีความข้อความสั้น ๆหรือ
บทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆหรือให้ทดสอบ
โดยการอ่านอย่างอ่ืน ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
    3.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค.ข) (คะแนน 4๐คะแนน) 
                ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนด 
ตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
                - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                -. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561  
                - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
                  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ 
                  ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
                - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561  
                - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก บัญชี การจัดทำทะเบียน และ 
                  รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิน่ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
                - ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
                - ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดทำงบการเงินประจำวัน ประจำเดือน/ประจำปี รายงานทางการเงิน  
                  และรายงานทางบัญชี 
                - ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที ่สมัครสอบ 
     3.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (20 คะแนน) 
                โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 
…………………………………………………………………….. 

 
 

 

 



4. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักสาธารณสุขชุมชน 

   4.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนน 4๐คะแนน) 
         ๑. วิชาความสามารถทั่วไป 
                ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นข้อความ 
เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจาก
ข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์
ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
         ๒. วิชาภาษาไทย 
                ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความและหรือตีความข้อความสั้น ๆหรือ
บทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆหรือให้ทดสอบ
โดยการอ่านอย่างอ่ืน ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
    4.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค.ข) (คะแนน 4๐คะแนน) 
                ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนด 
ตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
               - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
               - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
               - พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
               - พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
               - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
               - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไข      
                 เพ่ิมเติม 
               - ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟ้ืนฟู 
                 สุขภาพ การบริการอนามัยแม่ และเด็ก การวางแผนครอบครัว 
               - ความรู้ด้านการบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การจัดทาแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข การจัดทำ 
                 ฐานข้อมูลสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของประชาชน 
               - ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ 
     4.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (20 คะแนน) 
                โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 
…………………………………………………………………….. 

 

 
 

 

 



5. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเดก็ 

   5.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนน 4๐คะแนน) 
         ๑. วิชาความสามารถทั่วไป 
                ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นข้อความ 
เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจาก
ข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์
ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมาะสมกับความสามารถเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
         ๒. วิชาภาษาไทย 
                ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความและหรือตีความข้อความสั้น ๆหรือ
บทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆหรือให้ทดสอบ
โดยการอ่านอย่างอ่ืน ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
    5.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค.ข) (คะแนน 4๐คะแนน) 
                ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนด 
ตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
                - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
                - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
                   ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
                - พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
                - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
                - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                - ความรู้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546          
                  การอนามัยสิ่งแวดล้อมเด็กปฐมวัย มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อ 
                  ส่วนท้องถิ่น  มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรฐาน 
                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย 
                - ความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก เช่น จิตวิทยาเด็ก, พัฒนาการเด็ก,คุณธรรมหรือหลักธรรมในการดูแลเด็ก   
     5.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (20 คะแนน) 
                โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 
…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปฏิทินรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนกังานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 17 – 27 กันยายน พ.ศ. 2562  

2 รับสมัคร 1 – 11 ตุลาคม  พ.ศ. 2562  

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 16  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  

4 สอบข้อเขียน (ภาค ก และ ภาค ข) 22  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (ภาค ค) 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   

6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและข้ึนบัญชี 6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562    

7 รายงานตัว 2  ธันวาคม  พ.ศ. 2562   

8 จัดทำสัญญาจ้างที ่อบต.สมสนุก 2  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  
 
 
 
หมายเหตุ      รายงานตัว (ลำดับที่7) และจัดทำสัญญาจ้าง (ลำดับที่8)   เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


