
 
          

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

........................................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม จะด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพ่ือปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาคู่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ลง
วันที่ ๒8 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดต าแหน่งและอัตรา ดังนี้ 
  

 1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
       -  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง (ส านักปลัด)   จ านวน   1   อัตรา 
       -  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง (กองคลัง)  จ านวน   1   อัตรา 
รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร 

       ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
     (1)  มีสัญชาติไทย 
      (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันสมัคร) 
     (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 

(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

    (5)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
    (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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   ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร
เพ่ือเป็นพนักงานจ้างได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 
หนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 
ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน              
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลมายื่นด้วย 
                ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้  (ผนวก ก.) 
    

           3. การรับสมัคร 
              ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
       (1)  ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาคู ่อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  042571001   ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.naku.go.th     

    (2)  การสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ต่อ
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่   
8 -20 ธันวาคม  2565  ในวันและเวลาราชการ   (08.30 - 16.30 น.)  

   3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
      1.รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน  1  ปี  จ านวน  3  แผ่น 
     2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  อย่างละ  1  ฉบับ 
     3.  ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 
   4.  ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน  ส่วนต าบล  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
ออกไม่เกิน   1  เดือน  นับแต่วันตรวจร่างกาย 
     5.  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  และหลักฐาน
การผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ  (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
   3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ  100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  และ
จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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 3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 

      ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 

 4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

4.1  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ   
ในวันที่  23 ธันวาคม  2565   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่ อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม   

4.2  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ   ในวันที่  4 มกราคม 2566  ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก   จังหวัดนครพนม  
 

 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศนี้  (ภาคผนวก ข ) 
 

 6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่รับคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะในแต่ละภาคที่สอบตามหลักเกณ์และวิธีการเลือกสรร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะ
ด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่าในกรณีท่ีมีผู้ได้รับคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   
 7.  การประกาศรายช่ือ 

องค์การบริการส่วนต าบลนาคู่  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้  
ในวันที่  9 มกราคม  2566   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
และทาง http://www.naku.go.th  
 

 8. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
   8.1  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้  เรียงตามล าดับที่
จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุด  ลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
เท่ากัน  ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ผู้ที่ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน  เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
  8.2 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชี   
  8.3  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้  ถ้ามีกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ 
          (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
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          (2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพ่ือรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูก่ าหนด  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น  และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้
ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  10  วัน  นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน   
                      (3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
 

9.  การบรรจุแต่งตั้ง การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  9.1  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้  จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  ตามล าดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้และ
จะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ก าหนด 
  9.2  ถ้าผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้และถึงล าดับที่จะได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง  มีวุฒิการศึกษา สูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
เพ่ือประโยชน์ของตนเองมิได้ 
  9.3  บัญชีผู้ผ่านเกณฑก์ารสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ในประกาศนี้ใช้เฉพาะ
การบรรจุและแต่งตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคูเ่ท่านั้น 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่  29  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 
     

              (นายพิมะ   แสงมณี) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่
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ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

******************** 
1. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ   (ผู้มีทักษะ) 
ต าแหน่ง    พนักงานดับเพลิง          
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่เห็นพนักงานประจ ารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจ ารถบรรทุกน้ า 
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ าหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1.มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องดับเพลิงและ
น้ ายาเคมีต่าง ๆ  

2. มีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานที่ระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่ง
ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า  5  ปี  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการดับเพลิง และมีความสามารถเหมาะสมในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
- ท าสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 4 ปี     
 

อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
 - อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  9,400  บาท 
 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   เดือนละ   2,000  บาท 

 
**ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย** 

********************************** 
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2. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 

 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการคลัง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานด้านการตอบรับเกี่ยวกับรับ-เบิกจ่ายเงินตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง 

และความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐานและใบส าคัญทางการคลังต่าง ๆ เพ่ือให้งาน
ด าเนินไปอย่างราบรื่นมีความถูกต้องเรียบร้อย 

1.2 ช่วยตรวจรับ แยกประเภท และจัดเก็บฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาต่าง ๆ  โดย
รวบรวมและจัดท าข้อมูลต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

1.3 ปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วน รับ-ส่ง หนังสือเพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา
และจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ 

1.4 จัดท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายต่างๆ  เงินสะสม งบประมาณคงเหลืองบ
ทดลอง การโอนงบประมาณ จัดท าสถิติ ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

1.5 ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ในการขอรับบ าเหน็จบ านาญ เงินทดแทน เงินท าขวัญ เงินช่วยเหลือ และเงิน
ประเภทอ่ืน ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ 

1.6 ช่วยตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสาร หลักฐานและส าคัญ
ทางการคลังต่าง ๆ เช่นฎีกา เอกสารประกอบฎีกา ใบน าส่งเงิน ใบรับรองภาษีหัก ณ 
ที่จ่ายเอกสารการขอกันเงินและเอกสารการคลังอ่ืน ๆ เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ 

1.7  ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งจ่าย เบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ ค่าจ้างและ
เงินเดือนในลักษณะเดียวกัน เพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ 

1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการคลัง เ พ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้ค าแนะนะเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดขอบแก่

ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานและให้
การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 

2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่สนใจ เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

2.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน   
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การ
จัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ 
การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การ
จัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1  ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
1.2  ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 

 พระเจ้าอยู่หัว 
1.3  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
1.4  ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบชัญชี 
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
1.7  ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล 

๒. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง   ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2.2 ทักษะการประสานงาน 
2.3 ทักษาะการเขียนหนังสือราชการ 
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล 

3.  สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
     3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.1.2  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3.1.3  ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
3.1.4  การบริการเป็นเลิศ 
3.1.5  การท างานเป็นทีม 

      3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
   3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
   3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
   3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
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อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนด

ระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่
น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า  ได้รับ
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.-บาท  

- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง    
(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ทีมีหลักสูตรก าหนด
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ได้รับ
ค่าตอบแทนเดือนละ  10,840.-บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.-
บาท  

- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญา หรือประกาศนียบัตของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
11,500.-บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785.-บาท 
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ภาคผนวก ข. 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

- ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ประเภทผู้มีทักษะ)  
 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1.สมรรถนะ
ด้านความรู้
ของบุคคลใน
เรื่องต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

100 พิจารณาจากความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ ายาเคมีต่าง ๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
-ความรู้เบี้ยงต้นเกี่ยวกับสาธารณภัย 
-ความรู้เกี่ยวกับถังเคมี 
-ความรู้เกี่ยวกับแผนการผจญเพลิง 
-ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของ อบต.ประกอบการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

2.สมรรถนะ
ด้าน
ความสามารถ
หรือทักษะ
เฉพาะของ
บุคคลในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

100 พิจารณาจากการทดสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง 
-วิธีการใช้ถังเคมี 
-ทักษะพ้ืนฐานการแบกสายดับเพลิง วิ่งสายดับเพลิง 
ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย  การวิ่ง  
การซิทอัพ การวิดพื้น ระเบียบแถว 

3.สมรรถนะ
ด้าน
คุณลักษณะ
อ่ืน ๆของ
บุคคลซึ่ง
จ าเป็นหรือ
เหมาะสมต่อ
การ
ปฏิบัติงาน
โดยวิธีการ
สอบ
สัมภาษณ์ 

100 

พิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากสัมภาษณ์  เช่น  
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม  และสิ่งแวดล้อม  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น   
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ภาคผนวก ข. 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง (ประเภทคุณวุฒิ) 
1. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 50 คะแนน  

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถท่ีต้องการตาม
ระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน โครงการสร้างองค์กร 
แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ เป็นต้น 
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
4) ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 
5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
6) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
7) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

     2.   ความรู้ทักษะ และสมรรถนะ (ภาค ข) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหา 
1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

5. พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
   

6. ภาคความเหมาะสมต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน และจากสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  ประสบการณ์อุปนิสัย ท่วงที
วาจา อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ เป็นต้น 

 


