
 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
………………………………….. 

 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน  มีความประสงครับ
สมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจาง จํานวน  1   ตําแหนง ไดแก ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี   จํานวน  1  อัตรา  

  ดังนั้นจึงอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน (ก.อบต.
จังหวัดขอนแกน )  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗   และมติของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน (ก.อบต.จังหวัดขอนแกน) มีมติในการประชุมครั้งท่ี  9 /2563
เม่ือวันท่ี  26 กันยายน  2563  แผนอัตรากําลัง  3  ป  (2564-2566) ขององคการบริหารสวนตําบล 
ทานางแนว  และมติคณะกรรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน  ในคราวประชุมครั้งท่ี  6/2565  เม่ือวันท่ี  
27  มิถุนายน  2565  มีมติเห็นชอบใหพนักงานจางตามภารกิจพนจากตําแหนง สงผลใหแผนอัตรากําลัง  3  ป 
(2564-2565) มีตําแหนงวาง  องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาเปน
พนักงานจาง   ดังนี้  

๑. ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร  ไดแก 
๑.๑ ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ไดแก 

        - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน  ๑  อัตรา 
         -  คาตอบแทนเดือนละ 
    -  วุฒิ  ปวช.  จํานวน 9,400.-    บาท 
    -  วุฒิ  ปวท.  จํานวน  10,840.-  บาท 
    -  วุฒิ  ปวส.  จํานวน  11,500.-  บาท 
 (รายละเอียดตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ ภาคผนวก ก) 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา 
       ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
                              ๑)  มีสัญชาติไทย 
           ๒)  มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ป และไมเกิน ๖๐ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
            ๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
            ๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได    ไรความสามารถ   หรือ จิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ
พนักงานสวนตําบล 
             ๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง   หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง 
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๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ินหรือคณะผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
             ๗)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
             ๘)   ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก   ปลดออก   หรือไลออกจากราชการ   รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

             ๙)   ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

สําหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ ไมรับสมัครสอบและ
ไมใหเขาสอบ  ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๐๑   และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘ 

  หมายเหตุ  ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน  และตองนําใบรับรองแพทยซ่ึงออกให
ไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน มายื่นดวย 
       ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

                              ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ
สมัคร แนบทายประกาศนี้  (ภาคผนวก ก) 

  ๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูท่ีประสงคจะสมัครสอบติดตอขอและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดท่ี ท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน ตั้งแตวันท่ี  3 - 15 สิงหาคม   พ.ศ. 
2565  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๓๒๗ -๘๐๘๒ ตอ ๑๔ หรือ  
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      ๓.๒  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
             ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

๑.) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑.๕ X ๒  นิ้ว   ถายครั้ง
เดียวกันไมเกิน  ๑  ป  นับถึงวันปดรับสมัคร  จํานวน  ๓  รูป 

๒.) ใบปริญญาบัตร  หรือระเบียนแสดงผลการศึกษาท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง
กับตําแหนงท่ีสมัคร  ท้ังนี้   จะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผล
การศึกษาจากผูมีอํานาจอนุมัติ    ภายในวันปดรับสมัคร    (พรอมสําเนาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองจํานวน ๑ 
ฉบับ)   

๓.)  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ 
ฉบับ(พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง) 

๔.) สําหรับผู ท่ีผานการเกณฑทหารมาแลวใหนําใบทหารกองเกิน พรอมสําเนาลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกตอง   จํานวน ๑  ฉบับ 

๕.)  ใบรับรองแพทย    แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ  ก.พ.  ฉบับท่ี ๓  พ.ศ.  
๒๕๓๕  ซ่ึงออกใหไมเกิน  ๑  เดือน  นับแตวันท่ีตรวจรางกายจนถึงวันสมัคร 
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๖.) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  (พรอมสําเนา
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ) 

ท้ังนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ใหถายสําเนากระดาษขนาด  A 4 เทานั้น  โดยใหใหผูสมัคร
เขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย  ยกเวนขอ 5.) 

๓.๓  คาธรรมเนียมการสมัคร  
  - ตําแหนงละไมเกิน  ๑๐๐  บาท 
๓.๔  เง่ือนไขในการสมัคร 
 -  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองวาเปนผูมีสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณสมบัติการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร
อันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาวหากตรวจสอบพบเม่ือใด ใหถือวา การรับสมัคร
และการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งเปนโฆษะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน 

                        ๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีใน
การประเมินสมรรถนะ 
                         4.1 การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร 

         องคการบริหารสวน ตําบลท านางแนว  จะประกาศรายชื่ อผู มีสิทธิ์ เข ารับการสรร 
และเลือกสรรในวันท่ี 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2565  ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  
อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน และสามารถดูรายละเอียดไดทางเว็บไซดองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว
http://www.thanangnaew.go.th  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ีโทรศัพทหมายเลข 0– 4327 – 8175   

    4.2 วัน เวลา สถานท่ีในการสรรหาและเลือกสรร  
          องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ี 18  

สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น. เปนตนไป  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  

    ท้ังนี้  ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรท่ีสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป(ภาค ก.)  
สอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาค ข.) และสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค.) 
ตองมารายงานตัวเพ่ือเขาสอบ ณ สถานท่ีสอบกอนเวลา  09.00 น. โดยในการรายงานตัวผูเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรตองลงลายมือชื่อเขาสอบพรอมแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําผูสมัครสอบแสดงตอ
คณะกรรมการควบคุมการสอบทุกครั้ง 
 ๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมินตามรายละเอียด
เก่ียวกับการรบัสมัครแนบทายประกาศนี้ 
 ๖.  หลักเกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํา
กวารอยละ ๖๐  โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 
 ๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

 องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนสอบ ท่ี ได  ใน วัน ท่ี  19  สิงหาคม  2565   ณ    องคการบริหารสวนตํ าบลท านางแนว หรือ 
http://www.thanangnaew.go.thโดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบ
กําหนด ๑ ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 
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http://www.thanangnaew.go.th%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94
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 ๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
     ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว กําหนด 

                             ผูท่ีผานการคัดเลือกและไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงานจะตองทําหนังสือคํ้าประกันใหไวกับ
องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวดังนี้  
                         ***   การคํ้าประกันดวยบุคคล  จํานวน  ๑  คน    ตองเปนขาราชการตั้งแตระดับชํานาญงาน  
ข้ึนไป  เปนขาราชการทหารหรือตํารวจ  ตองมียศตั้งแตรอยเอกข้ึนไป  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีเงินเดือนไมนอย
กวา  ๒๐,๐๐๐  บาท    หรือพนักงานในภาคเอกชนท่ีมีเงินเดือนไมนอยกวา  ๒๐,๐๐๐  บาท  คํ้าประกันในวงเงินไม
นอยกวา  ๔๐,๐๐๐  บาท 

๙. การบรรจุแตงตั้ง  
  ๙.๑ องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวจะบรรจุและแตงตั้งพนักงานจางตามตําแหนงดังนี้ 

              ๙.๑.๑ พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จะ
บรรจุและแตงตั้งหลังจากท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน  (ก.อบต.จังหวัดขอนแกน)  มีมติ
เห็นชอบแลว 
        ๙.๒  ผูผานการสอบคัดเลือกจะไดรับการแตงตั้งตามลําดับคะแนนสูงไปหาต่ําโดยไดรับ
คาตอบแทนตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศนี้   โดยตองทดลองปฏิบัติงานในหนาท่ีเปนเวลา ๖ เดือน  หาก
ไมผานการทดลองปฏิบัติงานจะตองออกจากการเปนพนักงานจาง 

  
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   25    เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2565 

 

 
                (  นายอัคคนิ  รูปนูง ) 
                        นายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

๑.  ประเภทของพนักงานจาง  ตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ 
ช่ือตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  ตําแหนงเลขท่ี   02-ภ-003 
หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต การกํากับแนะนํา ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 
1.1 จัดทําและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพ่ือใหงานเปนไปอยาง

ถูกตอง ตามระเบียบ ขอบังคับ  หนังสือสั่งการและตามเปาหมายท่ีกําหนด 
1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพ่ือใชประกอบในการทํางบประมาณประจําปของ

หนวยงาน และจําทําแผนการเบิกจายเงิน เพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนการเบิกจายเงิน 
1.3 ดําเนินการรับ –จายเงินตามหลักฐานการรับจายเงิน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการรับ – 

จายเงินเปนไปอยางสะดวก ถูกตองและครบถวน 
1.4 รวบรวมและจัดเก็บขอมูล สถิติ เอกสาร ใบสําคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหงายและสะดวกในการคนหา และเปนหลักฐานสําคัญในการอางอิงการดําเนินการตาง ๆ ทางการเงิน
และบัญชี 

1.5 ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการ
ปฏิบัติงาน 

1.6 รางหนังสือโตตอบตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือใหเกิดความ
ถูกตองและตรวจตามมาตรฐาน และระเบียบท่ีกําหนดไว 

1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
งานการเงินและบัญชี เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทฺธิภาพสูงสุด 

๒. ดานการบริการ 
2.1  ใหแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

หนวยงานราชการ เอกชน  และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญแกผูท่ีสนใจ 
2.2  ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไปเพ่ือ ขอความ

ชวยเหลือและความรวมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ี เปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงาน 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการท่ัวไปตองมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา  6  หนวยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดท่ัวไป จะตองมี
การศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา 9 หนวยกิต  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

-2-/3. ไดรับประกาศนยีบตัร... 
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3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ 

เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป จะตองมีการศึกษาวิชา
บัญชีไมนอยกวา  15  หนวยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี ้
 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

๑. ความรู 
(ความรูในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของตําแหนง

ท่ีจะจาง) 
๑.๑ ความรูความสามารถท่ัวไป (๕๐ คะแนน) 

๑. เหตุการณปจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจ  หรือสังคม 
๒. ความรูเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 
๓. การศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล  ตามหลักวิชาการ

วัดผล 
๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 

2545 
๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 

2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
๖. นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย  และ

นโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
๗. ความสามารถทางดานภาษา 

1.2 วิชาภาษาไทย   (๕๐ คะแนน) 
ความรูความสามารถในการใชภาษาไทยโดยการใหสรุป

ความและหรือตีความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณา
เลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา  ประโยค หรือ
ขอความสั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการ
ทดสอบความรูความสามารถ 

๒. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน) 

๑.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 

๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๔.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ 

๕.  วิชาความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรเบื้องตน 
๖. การโตตอบหนังสือราชการ (โดยการสอบปฏิบัติจริง) 
๗.  ความรูท่ีจําเปนแกการปฏิบัติหนาท่ี   

๑๐๐ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

100 

โดยวิธี  สอบขอเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธี  สอบขอเขียน 

รวมท้ังส้ิน 200  
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สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

  3.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)  (คะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน) 
   -     ประเมินผูสมัครสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
หนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา   และประวัติการทํางาน
ของผูสมัครสอบและสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง 
ๆ เชน ความรูในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความสามารถ ประสบการณ  
ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ   การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 
รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มและสรางสรรค ปฏิภาณไหว
พริบ บุคลิกภาพ และสุขภาพอนามัย เปนตน 

100 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 

รวมคะแนนท้ังส้ิน 300  
 
หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองไดคะแนนการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 60 
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