
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 

  เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ  
ประจําปงบประมาณ 2562 

 ---------------------------------------------------------------------- 
 
                     ดวยองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความ 
 ประสงคจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางตามภารกิจ  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  พ.ศ.2561 -
2563 จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา  เพ่ือชวยเหลือในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดลาด   ท้ังนี้
จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจางตามภารกิจ  โดยยึดหลักสมรรถนะความเทาเทียมใน
โอกาส  และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญดวย  กระบวนการท่ีไดมาตรฐาน ยุติธรรม  และโปรงใส เพ่ือ
รองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.2547 ขอ 18 ขอ 19 
และขอ 20 หมวด 4 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลสําหรับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานจางตามภารกิจ ดังรายละเอียดของตําแหนงท่ี
เปดรับสมัครดังนี้  

 1.  ประเภทและตําแหนงของพนักงานจางท่ีสรรหา          
๑.๒  พนักงานจางตามภารกิจ สังกัด กองชาง      

                - ตําแหนง ผูชวยนายชางประปา จํานวน  ๑ ตําแหนง  จํานวน 1 อัตรา 

 2.  ลักษณะงานและความรับผิดชอบในตําแหนงของพนักงานจาง 
       รายละเอียดลักษณะงาน  ความรับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของพนักงานจาง
ตําแหนงตาง ๆ  กําหนดตามท่ีแนบทายประกาศ  (ผนวก ก.) 

  3.  กําหนดระยะเวลาการจาง                  
          3.2  พนักงานจางตามภารกิจ 
    -  มีกําหนดสัญญาจางไมเกินคราวละ  3  ป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

  โดยท้ังนี้  การตอสัญญาจางหรือการสิ้นสุดสัญญาจางจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง 

4.  คาตอบแทน  
4.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เดือนละ 9,400.- บาท 
4.2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)    เดือนละ 10,840.- บาท 
4.3 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  เดือนละ 11,500.- บาท 
 

        /5.คุณสมบัติท่ัวไป 
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 5. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   ดังนี้ 

  (5.1) คุณสมบัติท่ัวไป  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ  ก.อบต.
อุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี 30  มิถุนายน  พ.ศ.2547  ขอ 18 และ
ขอ 19   ดังตอไปนี้   
  (5.1.1) มีสัญชาติไทย 
  (5.1.2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป   แตไมเกิน  60  ปบริบูรณ   

(5.1.3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (5.1.4) ไมเปนผูกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหาม   เบื้องตน  สําหรับพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล   
  (5.1.5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 
  (5.1.6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน 
  (5.1.7) ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา   เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (5.1.8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด ไมรับสมัครและไมใหเขารับการเลือกสรรสําหรับพระภิกษุ
สามเณร ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0904/ว.9 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสํานักงาน ก.ท.
ดวนมาก ท่ี มท 0311/ว5626 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2521 และความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลง
วันท่ี 22 กันยายน 2521  

  (5.2) คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ผูสมัครสอบตําแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงนั้น ตามแนบทายประกาศ (ภาคผนวก ก.) 

 6. วันเวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
   6.1   ใบสมัคร   ผูสมัครขอรับใบสมัครไดท่ี   องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 
   6.2   กําหนดรับสมัคร   ตั้งแตวันท่ี  25 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562  ณ  องคการ
บริหารสวนตําบลกุดลาด  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. 
(เวนวันหยุดราชการ) โดยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด                                      
โทรศัพทหมายเลข  045-251676 
   

 6.3  วิธีการย่ืนใบสมัคร 
          6.3.1  ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง  
ครบถวน  พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง  อยางละ  1  ชุด  มายื่นในวันรับสมัคร  
ดังนี้ 
 
         /(1) สําเนาวุฒิ........ 
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(1) สําเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนท่ี       ระบุ
สาขาท่ีจะสมัคร  กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษาดังกลาว เปนภาษาตางประเทศใหแนบฉบับท่ีแปลเปนภาษาไทย
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  อยางละ  1  ฉบับ 

(2) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด  1  นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไม
เกิน  6 เดือน (นับถึงวันสมัคร)  จํานวน   3  รูป  โดยใหผูสมัครเขียนชื่อ - สกุล ตําแหนงท่ีสมัครสอบไวท่ีดานหลัง
รูปถายทุกรูป 

(3) สําเนาทะเบียนบาน                        
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(5) ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไข เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล   
หมวด  13  การบริหารงานบุคคลของลูกจาง ขอ   392  ลงวันท่ี   24   ตุลาคม   2545  ซ่ึงออกไมเกิน  1 
เดือน นับตั้งแตวันตรวจรางกาย    
                           (6) ใบรับรองผานการตรวจเลือกการเกณฑทหาร (สด.43) หรือใบยกเวนการเกณฑ
ทหาร (สด.37) 

(7) เอกสารอ่ืนๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  (ถามี) 
            (8) ใบอนุญาตขับข่ี 

6.3.2  ผูสมัครเขารับคัดเลือกตองแจงท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน
ในเขตจายของไปรษณียไวในใบสมัคร 
          6.3.3  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อ ตอหนาเจาหนาท่ีผูรับสมัคร 

7.  คาธรรมเนียมในการสมัคร 
                        ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมสมัครสําหรับตําแหนงท่ีตองการเขารับการสรรหาเพ่ือ
เลือกสรรในอัตราตําแหนงละ 100.- บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) โดยคาธรรมเนียมจะไมจายคืน เม่ือได ประกาศ
รายชื่อวาเปนผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือเลือกสรรแลว เวนแตมีการยกเลิกการสรรหาเพ่ือ
เลือกสรรในครั้งนี้ท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริต จึงจะจายคืนคาธรรมเนียมแกผูสมัคร
เฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้น 

8. หลักสูตรและวิธีการสรรหาเพ่ือเลือกสรร 
8.๑ ภาคความรูความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) และความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 

(สอบขอเขียน)  ตามแนบทายประกาศ (ภาคผนวก ก.)  
8.2 ภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง ภาค ค (สัมภาษณ) ตามแนบทายประกาศ 

(ภาคผนวก ข.)      

9. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรเพ่ือสรรหาพนักงานจางตามภารกิจ 
                   องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  จะทําการประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ เขารับการสรรหา                    
เพ่ือเลือกสรร ในวันท่ี 8  กรกฎาคม  2562  ตั้งแตเวลา 09.00 น.เปนตนไป ณ องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  
อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี และเวปไซต  www.KudLad.go.th 

    10. วัน เวลา   และสถานท่ีดําเนินการสรรหาเพ่ือเลือกสรร 
                           10.1   สถานท่ีทําการสรรหา ณ  องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 
                            10.2   วัน  เวลา  ท่ีสรรหา 
          /กําหนดการสอบคัดเลือก 

http://www.kudlad.go.th/
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 กําหนดการสอบคัดเลือก 
ให ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บก า รสร รหาและ เลื อกสรร เป นพนั ก ง านจ า ง  ใน วันศุ ก ร                     

ท่ี  19  กรกฎาคม  2562  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  อําเภอเมืองอุบลราชธาน ี 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

- ดําเนินการสอบ ภาคความรูความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) / ความสามารถเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง ภาค ข (เชา) โดยการสอบขอเขียน เวลา 09.๐๐ – 12.00 น 

- ดําเนินการสอบภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง ภาค ค (บาย) (สัมภาษณ) 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

        11.  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจาง 
                        องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือแตงตั้งบุคคล
เปนพนักงานจาง ในวันท่ี  22  กรกฎาคม  2562  ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ  องคการบริหารสวน
ตําบลกุดลาด และเวปไซต  www.KudLad.go.th 
   12. เกณฑการตัดสิน    
   การตัดสินวาผูใดเปนผูไดรับการคัดเลือก ใหถือเกณฑวาตองเปนผูทําคะแนนไดในแตละภาคตาม
หลักสูตรไมต่ํากวารอยละ 60 ท้ังนี้ จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลและสมรรถนะท่ีจําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงาน
ดวย 

       13. การข้ึนบัญชีผูสอบได  
                         13.1 การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกจะเรียงตามลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน ผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผู
อยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากัน ผูท่ีไดคะแนนในภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ผูได 
คะแนนในภาคความรูความสามารถท่ัวไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีกก็ใหผูท่ีไดรับ
เลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
                        13.2  บัญชีผูไดรับการคัดเลือกใหใชไดไมเกิน 1 ป  นับแตวันข้ึนบัญชี  แตถามีการคัดเลือก
อยางเดียวกันนั้นอีก และไดข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกใหมแลว ใหบัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก  
เวนแต  ในกรณีท่ีไดมีการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือก  ผูใดใหมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแลวกอนบัญชีผู
ไดรับการคัดเลือกมีอายุเกิน  1  ป หรือกอนมีการข้ึนบัญชี  ผูไดรับการคัดเลือกใหม แลวแตกรณีก็ใหการข้ึนบัญชี
ครั้งกอนนั้นยังคงมีผลใชตอไป  แตท้ังนี้ตองไมเกิน 30 วัน  นับแตวันถัดจากวันท่ีบัญชีนั้นมีอายุครบ 1 ป หรือ
วันท่ีข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกใหม แลวแตกรณี            

             13.3 ผูท่ีไดข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้  ใหเปนอัน
ยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนี้ไวในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก คือ       

(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือก 
  (2) ผูนั้นไมมารายงานตัว เพ่ือรับการบรรจุภายในเวลาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
กุดลาดกําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน  และไดมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจง ใหทราบกําหนดเวลา
ลวงหนาไม นอยกวา 10 วัน นับแตวันท่ีท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียน  

(3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแตงตั้งใน
ตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือก  

 
        /(4) ผูนั้นประสงค 
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                           (4) ผูนั้นประสงคจะไมรับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงท่ีรับการคัดเลือก 

14. การบรรจุและแตงตั้ง  
  14.1 ผูซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานจางตามภารกิจ   จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามในวันทําสัญญาจาง ดังนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี ไรความสามารถ หรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปน 
ลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงาน 

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง 

(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะ 

กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย         
ประมาท หรือความผิด  ลหุโทษ 

(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

           14.2  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
ตามลําดับ ถาผูไดรับการคัดเลือกสอบถึงลําดับท่ีท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกวาท่ีไดกําหนด 
ไวตามประกาศฯ นี้ จะนํามาใชเพ่ือเรียกรองสิทธิใดๆ  เพ่ือประโยชนของตนเองไมได การใหไดรับเงินคาตอบแทน 
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  จะบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกในอัตราท่ีทางคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.) กําหนด  โดยเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิและมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของทางราชการกําหนด  
 

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

          ประกาศ  ณ   วันท่ี   17   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

 

(ลงชื่อ)   
(นางจริตรกุล  บุญจูง) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
                    นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 

 
 
 
 

 



ภาคผนวก ก. 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด   

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  ประจําปงบประมาณ ๒๕62 

ลงวันท่ี   17  มิถุนายน  ๒๕62 

 
 

1. พนักงานจางตามภารกิจ 

1.1  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานประปา  สังกัด  กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด                         

       จํานวน  1  อัตรา   

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานเจาพนักงานประปา  ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาปฏิบัติงานดานประปา  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน  และวิธีการท่ีชัดเจน  ภายใตการกํากับ  
แนะนํา  ตรวจสอบ หรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

1.ดานการปฏิบัติการ 
 1.จัดเตรียมเครื่องมือ  และอุปกรณตางๆ  ท่ีเก่ียวของการติดตั้ง  การซอมแซม  และการบํารุงรักษา
ดานงานประปา  เพ่ือใหเกิดความพรอม  และความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 2.การดําเนินการผลิตน้ําประปา  และจัดเตรียมน้ําสะอาดเพ่ือใหบริการประชาชน  และน้ําประปา
สํารองเพ่ือการดับเพลิง  และการดําเนินการตางๆ ท่ีจําเปน  เพ่ือใหประชาชนมีน้ําดื่มและน้ําใชท่ีสะอาดไดคุณภาพ  
และความพรอมใชอยางทันที 
 3.ดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําประปาใหกับประชาชน  เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการคํานวณ
ปริมาณการใชน้ําของประชาชน  และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
 4.ซอมแซมและบํารุงรักษาทอประปา  เพ่ือใหมีทอน้ําประปาท่ีมีคุณภาพ  และประชาชนมีน้ําดื่ม 
และน้ําใชอยางสมํ่าเสมอ 
 5.ดําเนินการใหบริการและแกไขปญหาตางๆ  ดานงานประปาเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
ราบรื่น  ถูกตองและสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
 6.ชวยตรวจสอบ  และครอบคลุมรายได  รายจาย  พัสดุ  ครุภัณฑ  และทรัพยสินตางๆท่ีเก่ียวของ
กับงานประปา  เพ่ือใหมีรายได  รายจาย  พัสดุ  ครุภัณฑ  และทรัพยสินตางๆท่ีครบถวน  และถูกตอง 
 7.บํารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ  พัสดุ  ครุภัณฑ  และทรัพยสินตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานประปา  
เพ่ือใหมีเครื่องมือ  อุปกรณ  พัสดุ  ครุภัณฑ  และทรัพยสินตางๆ  ท่ีมีสภาพสมบรูณ  และเปนการยึดอายุใชงาน 
 8.ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ  กฎหมาย  และระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของกับงาน
ประปา  เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานดีอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 9.ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

  2. ดานการบริการ 
 ใหคําปรึกษาและแนะนําเบื้องตนแกบุคลากร  ประชาชน  ผูท่ีมาติดตอ  และหนวยงานตางๆ   

ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง  และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองประสานงานดานประปา
กับหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานประปาใหมีความสะดวก  เรียบรอย  และราบรื่น 
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                คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ชางกอสราง  ชางกล  ชางกลโรงงาน  ชางยนต  ชางไฟฟา  หรือ
สาขาวิชาอ่ืนท่ี  ก.จ. ก.ท. และก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได              
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
หรือเทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ชางกอสราง  ชางกล  ชางกลโรงงาน  ชางเครื่องยนต           
ชางไฟฟา  หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี  ก.จ. ก.ท. และก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ในสาขาวิชาหรือ
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ชางกอสราง  ชางกล  ชางกลโรงงาน  ชางเครื่องยนต               
ชางไฟฟา  หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี  ก.จ. ก.ท. และก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 

 4.  ความรูความสามารถท่ีตองการ   
 1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย 
   1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ  1 
   1.2 ความเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ   

      ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    ระดับ  1 
1.3 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ   ระดับ  1 
1.4 ความรูเรื่องกฏหมาย  (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ  1  
1.5 ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน     ระดับ  1 
1.6 ความรูเรื่องการจัดการความรู     ระดับ  1 

 2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย 
   2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร     ระดับ  1 
   2.2 ทักษะการประสานงาน     ระดับ  1 
   2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ    ระดับ  1 
   2.4 ทักษะการบริหารขอมูล     ระดับ  1 
 3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย 
   3.1 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 
              3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ  1 
     3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม  ระดับ  1 
     3.1.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน   ระดับ  1 
     3.1.4  การบริการเปนเลิศ    ระดับ  1 
     3.1.5  การทํางานเปนทีม    ระดับ  1 
    3.2  สมรรถนะประจําสายงาน 
     3.2.1  การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย  ระดับ  1 
     3.2.2  การยึดม่ันในหลักเกณฑ    ระดับ  1 
     3.2.3  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ  1 
     3.2.4  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ  1 
 

****************************************************************** 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด   

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  ประจําปงบประมาณ ๒๕62 

ลงวันท่ี   17  มิถุนายน  ๒๕62 

หลักสูตรการสอบแขงขันเพ่ือแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจาง 

ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป(ภาค ก)  คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน 
        ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป  โดยวิธีสอบขอเขียน  โดยคํานึงถึง  ระดับความรู ความ 
สามารถท่ีตองการของตําแหนง  ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงดวย 
  ๑. วิชาความรูความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล  
          ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล  โดยการใหสรุปความหรือจับ
ประเด็นในขอความหรือเรื่องราว  หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม  
หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูล  หรือสมมุติฐาน  หรือใหวิเคราะหและสรุป
เหตุผลโดยการอยางอ่ืน  ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได 
  ๒. วิชาภาษาไทย 
          ทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยใหสรุปความและตีความจากขอความ
สั้น ๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสั้น ๆ 
หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบภาคความรูความสามารถดังกลาว 
  ๓. วิชาระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
   ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ทดสอบความรูความสามารถโดย
ขอสอบ (ปรนัย) ดังนี้ 
   - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
   - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 

ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง(ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปา
หมูบาน พ.ศ.2548 
  2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ   
ท่ี 2 พ.ศ.2548   
  3. ความรูเก่ียวกับการติดตั้ง  ซอมแซม  บํารุงรักษาเครื่องมือ  และระบบเก่ียวกับงานประปา 
   
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ใหประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบจากการสัมภาษณ  ท้ังนี้  อาจใชวิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมอีกก็ได  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีและความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  
อารมณ  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมท้ังสังคม  และสิ่งแวดลอม  ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค  ปฏิภาณ ไหวพริบ  และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
 

*********************************************************** 
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