ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั
ละแต ้งบุคคลเป-นพนักงานจางตามภารกิจ
ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
..................................
ดวยองคการบริ
การบริหารสวนตําบลบานคลองสวน จะดําเนินการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเปนพนั
พนักงานจางตามภารกิจ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามขอ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บล
จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
บ
และแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิ
นจางตามภารกิจ ในตําแหนงตางๆ ดังนี้
๑.ตํตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขัน
สํานักปลัด
พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
๑
ตําแหนง
๑.ตําแหนง ผูชวยนิติกร
จํานวน
๑
อัตรา
กองชาง
พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
๑
ตําแหนง
๑.ตํตําแหนง ผูชวยนักวิชาการพัสดุ
จํานวน
๑
อัตรา
๑.ตํตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา
จํานวน
๒
อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการจางเป-นพนักงานจาง ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและมี
และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
๒.๑ คุ ณสมบั ติ ทั่ว ไปผู สมั ครสอบตองมี คุณสมบั ติ ทั่ว ไปและไมมี ลั กษณะตองหาม
ดังตอไปนี้มีสัญชาติไทย
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป9 และไมเกินหกสิบป9 เวนแตพนักงานจางผูเชี่ยวชาญ
พิเศษอายุไมเกินเจ็ดสิบป9
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิ
พพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟ<=นเฟ>อนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที
เจาหน ่
ในพรรคการเมือง
(๕) ไมเปนผู ดํ า รงตํ า แหนงผู บริ ห ารทองถิ่ น คณะผู บริ ห ารทองถิ่ น สมาชิ ก สภา
ทองถิ่น

๒
(๖) ไมเปนผู เคยตองรั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ใหจํ า คุ ก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไมเปนขาราชการหรื อ ลู ก จางของสวนราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จางของ
หนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๒.๒ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหนง ผู สมั ค รสอบตํ า แหนงใดจะตองผู เปน
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
(รายละเอียดตามผนวกที่ ๑ แนบทาย)
๓. การจําหนายใบสมัครสอบการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
๓.๑ การจําหนายใบสมัคร
๑) จํ า หนายใบสมั ค รสอบตั้ ง แตวั น ที่ ๒๔ มกราคม – ๙ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๑
ผูประสงคจะซื้อใบสมัครติดตอโดยตรงที่องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน ๙๙/๙ หมูที่ ๔ ถนนลูกโค
– ศรีคง ตําบลบานคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(เวนวันหยุดราชการ)
อัตราคาสมัคร
- พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน ๑๐๐ บาท
- พนักงานจางทั่วไป
จํานวน ๕๐ บาท
คาธรรมเนียมการสมัครสอบจะไมจายคืนไมวากรณีใดๆๆทั้งสิ้น
๓.๒ การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ใหผู ประสงคสมั ค รสอบยื่ น ใบสมั ค รพรอมหลั กฐานไดดวยตนเองที่ ที่ทํา การองคการ
บริ ห ารส วนตํ า บล บานคล องส ว น ๙ ๙/๙ หมู ที่ ๔ ถนนลู ก โค - ศรี ค ง ตํ า บลบานคล องส ว น
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแตวันที่ ๒๔ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ระหวางเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองยื่นเอกสารและหลักฐานพรอมใบสมัครสอบ ดังนี้
๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๑ ป9 จํานวน ๓ รูป และใหผูสมัครเขียน ชื่อ - สกุล ตําแหนงที่สอบหลังรูปถายดวยตัวบรรจง
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด ใหผูสมัครสอบ
ตรวจสอบ และรับรองวาเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับ
สมัครสอบ และหากภายหลัง ปรากฏวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบล
บานคลองสวน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง
๓. ใ บ รั บ ร อ ง แ พ ท ย แ ส ด ง ว า ไ ม เ ป น โ ร ค ที่ ต อ ง ห า ม ต า ม ก ฎ ก .พ .ฉ บั บ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๔๕) ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับตั้งแตวันที่ตรวจรางกาย จํานวน ๑ ฉบับ

๓
๔. สําเนาภาพถายใบประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
อยางใดอยางหนึ่ ง ที่แสดงวาเปนผู มีวุ ฒิการศึกษาตรงตามคุ ณสมบั ติเ ฉพาะสํ าหรับ ตํา แหนงที่ส มัครสอบ
จํานวน ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปQดรับสมัครสอบ
๕. สํ า เนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เชน ทะเบี ย นสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล (ถามี )
จํานวน ๑ ฉบับ
๕.การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ
๑. ประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ทธิ เ ขาสอบแขงขั น วั น เวลา สถานที่ ส อบ และระเบี ย บ
เกี่ ย วกั บ การสอบ ในวั น ที่ ๑๔ เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ที่ ทํ า การองคการบริ ห ารสวนตํ า บล
บานคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐๒ – ๔๕๒ – ๓๘๔๐ – ๒
๒. กําหนดวันสอบแขงขันในวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑
๓. ประกาศรายชื่อผูสอบผานในวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
พนักงานจางตามภารกิจ
สอบขอเขียนระหวางเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
สอบสัมภาษณระหวางเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
สถานที่สอบหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน
๗. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันไดจะตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐
๘. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบานคลองสวน จะประกาศรายชื่ อ ผู สอบแขงขั น ได
โดยเรียงลําดับจากผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมสูงลงมาคะแนนต่ําตามลําดับ กรณีที่มีผูสมัครสอบไดคะแนน
รวมเทากัน ใหผูสอบไดภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผู
อยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาษาไทยในภาค
ความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอีก ก็ใหผูไดรับเลข
ประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
องคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน จะขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดไวไมเกิน ๑ ป9
นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี
๙. การบรรจุและแตงตั้ง
ผูสอบแขงขั น ไดจะไดรั บ การบรรจุ และแตงตั้ งตามลํ า ดั บในบั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ได
ในแตละตําแหนง ตามตําแหนงวางขององคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน

๔
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายณรงค พุมเจริญ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน

๕
ภาคผนวก ๑
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานจางฯ
(ทายประกาศ อบต.บานคลองสวน)
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเป-นพนักงานจางฯ ประจําป/ ๒๕๖๑
............................
ตําแหนงที่รับสมัครสอบ
สํานักปลัด
พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน ๑ อัตรา
๑.ตําแหนง ผูชวยนิติกร
จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ
ก. อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานปฏิบัติการ
(1) เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือ หรือวินิจฉัยป1ญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบี ย บของทางราชการที่ มีผ ลกระทบตอการดํ า เนิ น งานของหนวยงาน เพื่ อเป นขอมู ล สนั บ สนุ น และ
ประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชา
(2) ศึกษาขอมูล รวบรวม และแสวงหาพยานหลักฐาน ขอเท็จจริง และขอกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับวินัยขาราชการ การรองทุกข9 และการพิทักษ9ระบบคุณธรรม เพื่อใหการปฏิบัติงานดานวินัยและ
พิทักษ9ระบบคุณธรรมเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และแลวเสร็จตามเวลาและแผนงานที่กําหนดไว
(3) ศึกษา วิเคราะห9 และพิจารณายกรางและแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ขอกําหนด ประกาศ และคําสั่งตางๆ เพื่อใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณ9โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝ@าย
(4) พิจารณา และวินิจฉัยป1ญหาขอกฎหมายในเบื้องตน พรอมทั้งเสนอความเห็นดาน
กฎหมายเพื่อแกไขป1ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานกฎหมายใหแกผูปฏิบัติงานและหนวยงานตางๆ
ไดอยางถูกตอง
(5) ตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานนิติ
การเพื่อใหเอกสารมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ9และเปนไปตามขอกําหนด กฎหมายตางๆ
(6) ดําเนินการทางคดีตางๆ เชน การสอบสวนขอเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน
เปนตน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางยุติธรรม ถูกตอง และโปรงใส
(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค9ความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานนิติการ เพื่อนํามาประยุกต9ใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองค9กร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานแผนงาน
(9) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ และรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานดานนิติการเปนไปตามเปHาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว
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(10) ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานนิติการใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบรื่น
4. ดานบริการ
(11) ใหคําแนะนํา ตอบป1ญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานนิติการที่ตนมีความรับผิดชอบแก
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนที่สนใจทั่วไป เพื่อใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปน
ประโยชน9 และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง
กองชาง
พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
๑
ตําแหนง
1.ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการพัสดุ
จํานวน
๑
อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญ ญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร9 เศรษฐศาสตร9
สังคมศาสตร9 การคลัง กฎหมาย บริหารธุรกิจซึ่งศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือทางอื่นที่
ก.จ. , ก.ท. หรือ ก. อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานปฏิบัติการ
(1) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง การจางซอมแซม และการบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ9ทุกประเภท
แกเจาหนาที่ และหนวยงานตางๆ เพื่อใหการจัดซื้อและจัดจางถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว และ
ไดพัสดุครุภัณฑ9ที่มีคุณภาพ และสอดคลองตามตองการของเจาหนาที่และหนวยงาน
(2) จัดหา ลงประกาศ ประสานงาน และประชาสัมพันธ9การจัดซื้อจัดจางพัสดุครุภัณฑ9ทุก
ประเภทผานชองทางตางๆ เชน Website และเอกสารตางๆ เปนตน เพื่อใหบริษัท และหางรานตางๆ ทราบ
ขาว และเขามาติดตอรับการสอบราคา และประกวดราคา
(3) สอบราคา ประกวดราคา และตกลงราคากับบริษัท และหางรานตางๆ เพื่อใหไดบริษัท
และหางรานตางๆ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและดีที่สุด และไดราคาที่ต่ําที่สุด
(4) ศึกษาและคนควารายละเอียดตางๆ ของพัสดุเชนวิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การ
เสื่อมคาการสึกหรอ ประโยชน9ใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เปนตน
เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค9กรปกครองสวนทองถิ่น
(5) ชวยวิเคราะห9และประเมินคุณภาพของพัสดุ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อ
พัสดุ
(6) รวบรวมขอมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ9ของบริษัท และ
หางรานตางๆ ที่เกี่ยวของในการจัดซื้อและจัดจาง เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลที่เปนประโยชน9ในการ
ประกอบการจัดซื้อและจัดจางใหมีคุณภาพตามระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไว
(7) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง และรวมจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ9 ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และขอมูลทรัพย9สินตางๆ ขององค9กรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณาของ
ผูบริหารในการกําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ9 และมาตรการตางๆ ดานพัสดุครุภัณฑ9
(8) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง รายงานการซอมบํารุงพัสดุและอาคารสถานที่
และรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลที่ถูกตองและเปนประโยชน9แกผูบริหาร
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(9) รางเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกตองและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร และ
สัญญาตางๆ เชน สัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ9ตางๆ
เพื่อใหเกิดความถูกตอง สมบูรณ9 และสามารถดําเนินการไดตามขั้นตอน และระเบียบวาดวยการ
พัสดุที่กําหนดไว
(10) รับผิดชอบ และดูแลงานดานการซอมบํารุงครุภัณฑ9และอาคารสถานที่ และดําเนิน
จําหนายพัสดุครุภัณฑ9เมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไมจําเปนในการใชงานอีกตอไป เพื่อใหพัสดุครุภัณฑ9เกิด
ประโยชน9ใหแกองค9กรปกครองสวนทองถิ่นไดมากที่สุด
(11) ควบคุม และดูแลการจัดทําเอกสารและทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับดําเนินงานดาน
พัสดุ เชนทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ9 ทะเบียนคุมทรัพย9สิน เอกสารใบยืมทรัพย9สิน และเอกสาร
ติดตามทวงคืนทรัพย9สิน เปนตน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐาน
เอกสารยืนยันในการติดตามและตรวจสอบดานพัสดุ
(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค9ความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานพัสดุครุภัณฑ9และอาคารสถานที่ เพื่อนํามาประยุกต9ใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
และองค9กรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานแผนงาน
(14) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปHาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานประสานงาน
(15) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(16) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานบริการ
(17) ใหคําแนะนํา ตอบป1ญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ9และอาคารสถานที่ที่ตนมี
ความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจได
ทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน9
(18) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ9และอาคารสถานที่ เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
กองชาง
พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
๑
ตําแหนง
๑.ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา
จํานวน
๒
อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางกอสราง ชางสํารวจ
ชางโยธาสถาป1ตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาป1ตยกรรม หรือทาง
อื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก. อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ
(2) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาป1ตยกรรม สถาป1ตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา
กอสราง หรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก. อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ
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(3) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาป1ตยกรรม สถาป1ตยกรรม ชางกอสรางชางสํารวจ ชางโยธากอสรางหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก. อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานปฏิบัติการ
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษาโครงการกอสรางตางๆ เพื่อใหตรงตาม
หลักวิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณที่ไดรับ
(2) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามที่ไดรับมอบหมาย
พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
(4) ทดสอบวัสดุ ตรวจสอบหาคุณสมบัติของดิน และพื้นดิน เพื่อใหมีความเหมาะสม และ
ปลอดภัยตอการกอสรางประเภทตางๆ
(5) สํารวจหาขอมูลทางธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทาง
วิศวกรรมในการกอสราง เพื่อใหมีความเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยในการกอสราง
ประเภทตางๆ
(6) ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ9 เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณ9ในงานโยธา ใหไดมาตรฐานและ
ปลอดภัยตอการใชงาน
(7) สอบราคา และจัดทําราคากลางวัสดุ อุปกรณ9ตางๆ ในงานโยธา เพื่อใชประกอบในการ
จัดทํางบประมาณ
(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค9ความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานโยธา เพื่อนํามาประยุกต9ใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองค9กร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานบริการ
(10) ใหคําแนะนํา ตอบป1ญหาและฝVกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่รับผิดชอบแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ทั้งภายในและหนวยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
(11) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชน9ตอ
การทํางานของหนวยงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

๙
ภาคผนวก ข
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
(ทายประกาศ อบต.บานคลองสวน เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑.หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกสําหรับตําแหนง ผูชวยนิติกร แบงออกเป-น ๓ ภาค
๑.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถ โดยวิธีสอบขอเขียนที่เหมาะสมกับระดับความรูความสามารถ
ของแตละตําแหนง ตามกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
- วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล
ทดสอบความรูความสามารถในการศึ กษา วิ เ คราะหและสรุ ป เหตุ ผ ลโดยจั บ ประเด็ น
ในขอความ เรื่ อ งราวตลอดจนใหวิ เ คราะหเหตุ ก ารณ สรุ ป ผลทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม รวมถึ ง ให
หาแนวโนม ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล สมมติฐาน ใหศึกษาวิเคราะหและเหตุผล โดยอาศัยขอ
ขอมูลดานตางๆ ที่เปนป<จจุบันในการตอบแบบทดสอบ
- วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรูความสามารถที่จะใชในภาษโดยใหสรุปความ ตีความจากขอความสั้นๆ
หรือจากบทความตลอดจนทดสอบใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆจากคําหรือกลุมคําประโยคหรือ
ขอความสั้นๆ
๑.๒ ภาคความรูความสามารถใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
4.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
5.พระราชบัญญัติกฎหมายเบื้องตน , กฎหมายแพงและพาณิชย9 , กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
6.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค9การบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงป1จจุบัน
7.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง
ป1จจุบัน
๑.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทกสอบความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสัมภาษณ9จะประเมินผูเขาสอบเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกั บตํ าแหนงหนาที่ จากประวั ติส วนตัว ประวั ติการศึกษา ประวั ติการทํา งาน พฤติ กรรมที่ป รากฏ
ทางอื่นของผูเขาสอบและจากสัมภาษณ9 เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชน9 ในการปฏิบัติงานในหนาที่และ
ความรูในการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถประสบการณ9 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ9 ทัศคติ
จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค9
ปฏิภาณไหวพรอบ และบุคลิกภาพอยางอื่นเปนตน

๑๐
๒.หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกสําหรับตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา แบงออกเป-น ๓ ภาค
๑.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถ โดยวิธีสอบขอเขียนที่เหมาะสมกับระดับความรูความสามารถ
ของแตละตําแหนง ตามกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
- วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล
ทดสอบความรูความสามารถในการศึ กษา วิ เ คราะหและสรุ ป เหตุ ผ ลโดยจั บ ประเด็ น
ในขอความ เรื่ อ งราวตลอดจนใหวิ เ คราะหเหตุ ก ารณ สรุ ป ผลทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม รวมถึ ง ให
หาแนวโนม ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล สมมติฐาน ใหศึกษาวิเคราะหและเหตุผล โดยอาศัยขอ
ขอมูลดานตางๆ ที่เปนป<จจุบันในการตอบแบบทดสอบ
- วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรูความสามารถที่จะใชในภาษโดยใหสรุปความ ตีความจากขอความสั้นๆ
หรือจากบทความตลอดจนทดสอบใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆจากคําหรือกลุมคําประโยคหรือ
ขอความสั้นๆ
๑.๒ ภาคความรูความสามารถใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ทดสอบความรูทางดานคอมพิวเตอร9 พิมพ9ดีด ภาษาไทย – อังกฤษ
(๒) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่สมัครสอบคัดเลือก
(๓) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอื่นในการปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองค9การบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงป1จจุบัน
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
จนถึงป1จจุบัน
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
- ระเบียบและกฎหมายการปฏิบัติงานของทองถิ่น
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสัมภาษณ9จะประเมินผูเขาสอบเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกั บตํ าแหนงหนาที่ จากประวั ติส วนตัว ประวั ติการศึกษา ประวั ติการทํา งาน พฤติ กรรมที่ป รากฏ
ทางอื่นของผูเขาสอบและจากสัมภาษณ9 เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชน9 ในการปฏิบัติงานในหนาที่และ
ความรูในการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถประสบการณ9 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ9 ทัศคติ
จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค9
ปฏิภาณไหวพรอบ และบุคลิกภาพอยางอื่นเปนตน

๑๑
๒.หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกสําหรับตําแหนง ผูชวยนักวิชาการพัสดุ แบงออกเป-น ๓ ภาค
๑.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถ โดยวิธีสอบขอเขียนที่เหมาะสมกับระดับความรูความสามารถ
ของแตละตําแหนง ตามกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
- วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล
ทดสอบความรูความสามารถในการศึ กษา วิ เ คราะหและสรุ ป เหตุ ผ ลโดยจั บ ประเด็ น
ในขอความ เรื่ อ งราวตลอดจนใหวิ เ คราะหเหตุ ก ารณ สรุ ป ผลทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม รวมถึ ง ให
หาแนวโนม ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล สมมติฐาน ใหศึกษาวิเคราะหและเหตุผล โดยอาศัยขอ
ขอมูลดานตางๆ ที่เปนป<จจุบันในการตอบแบบทดสอบ
- วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรูความสามารถที่จะใชในภาษโดยใหสรุปความ ตีความจากขอความสั้นๆ
หรือจากบทความตลอดจนทดสอบใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆจากคําหรือกลุมคําประโยคหรือ
ขอความสั้นๆ
๑.๒ ภาคความรูความสามารถใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ ดังนี้
1. กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจําหนายพัสดุ
2. ความรูทางดานการเงินการคลังภาครัฐ งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
3. ระเบียบกฏหมายงานการเงิน บัญชีและพัสดุในสํานักงาน
4. ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจาง
5. ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2554
6. การจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส9 e - market และ e - bidding
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาการดวยพัสดุขององค9การบริหารสวนตําบล
8.ระเบียบวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 และ
แกไขเพิ่มเติม
9.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
จนถึงป1จจุบัน
๑.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสัมภาษณ9จะประเมินผูเขาสอบเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกั บตํ าแหนงหนาที่ จากประวั ติส วนตัว ประวั ติการศึกษา ประวั ติการทํา งาน พฤติ กรรมที่ป รากฏ
ทางอื่นของผูเขาสอบและจากสัมภาษณ9 เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชน9 ในการปฏิบัติงานในหนาที่และ
ความรูในการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถประสบการณ9 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ9 ทัศคติ
จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค9
ปฏิภาณไหวพรอบ และบุคลิกภาพอยางอื่นเปนตน

