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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปี 2565 
-------------------------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป  
เพ่ือเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2564 - 2566 จ านวน 4 ต าแหน่ง 4 อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 26 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับข้อ 4 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 
11/2544 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2544 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร เป็น
พนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
     1.1 พนักงานจ้างท่ัวไป 
 - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จ านวน  1  อัตรา 
 1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 - ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์      จ านวน  1  อัตรา 
 - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน  1 อัตรา   
 - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      จ านวน  1 อัตรา 

 รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ   

สรรหาและการเลือกสรร 
    2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

     1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
        2) วัณโรคในระยะอันตราย 
        3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
        4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
        5) โรคพิษสุราเรื้อรัง   
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5.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง            
6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
9. ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน    
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
            ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้  
  

3. การรับสมัคร 
    3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร         

       การสมัครสอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ อ าเภอ    
ล าสนธิ จังหวัดลพบุรี  ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565  ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  ในวันและเวลาราชการ 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-3679-3445 , 0-3668-0966 และมีสิทธิสมัครสอบได้
เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น 
      3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
            ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่ างละ 1 ชุด มายื่นในวัน
สมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 

1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  
           ถ่ายครั้งเดียวกันถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน                  จ านวน  3 รูป 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน                       จ านวน 1 ฉบับ 
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                     จ านวน 1 ฉบับ 
4) ส าเนาวุฒิการศึกษา                        จ านวน 1 ฉบับ 
5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้นตามประกาศ คณะกรรม 

การพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี ก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกายฉบับจริง 
                           จ านวน 1 ฉบับ 

6) เอกสารอ่ืนๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
    ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
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    3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
        ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ  100  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ จะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
      3.4  เงื่อนไขในการสมัคร       
           ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง  
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณี
ที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆหรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 
  4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
       องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ให้ทราบในวันที่  22 สิงหาคม 2565 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ 
จังหวัดลพบุรี ก าหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และประกาศผลผู้ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือก ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนเวลาการสอบคัดเลือก แนบท้าย
ประกาศนี ้

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี ้
 

  6. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่ถือว่า เป็นผู้ผ่ านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้รับคะแนน สอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในแต่ละ
ภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 
  7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับ
คะแนนสอบที่ได้ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ 
จังหวัดลพบุรี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับวันที่
บัญชี หรือนับแต่วันสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 
  8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
      8.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามล าดับที่
ขึ้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร และจะด าเนินการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี ให้ความเห็นชอบ และหากผู้ได้รับการเลือกสรรรายใดได้รับการสั่งจ้างและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างแล้ว หากมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ จะน ามาเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
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      8.2 ผู้ที่ได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง จะต้องน าบุคคลมาท าหนังสือค้ าประกัน
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิก าหนด  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565                                                                                             
 
 
 

                ( นางวันทนา  บุญหรรษา ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
บัญชรีายละเอียดคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

และลักษณะงานทีป่ฏบิตัิของพนกังานจ้าง 
แนบทา้ย ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลล าสนธ ิเรื่อง รบัสมคัรบุคคลทัว่ไปเพือ่สรรหาและเลอืกสรร 

เป็นพนักงานจา้ง ประจ าป ี2565 ขององค์การบรหิารสว่นต าบลล าสนธ ิ
อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบรุ ีลงวนัที ่26 กรกฎาคม 2565 

********************************************************* 
 
ชื่อต าแหนง่  ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน ๑ อัตรา 
สงักดั  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิอ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 
ต าแหนง่ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป 
 
หนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเ จน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
                                                                                                                                                                       

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้ตรง
ตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
  1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.3 ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
  1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

 
คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 
สถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งนี้ได ้
อัตราค่าตอบแทนและค่าครองชีพที่ได้รับ 

 1. ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้ 
-  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท/เดือน 
-  ค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน     1,000.- บาท/เดือน 
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 10,000.- บาท/เดือน 
 

ระยะเวลาการจ้างและท าสัญญาจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ จะมีหนังสือแจ้งผู้ ที่ผ่านการคัดเลือก ในล าดับที่ 1 หลังจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ให้ความเห็นชอบแล้วและท าสัญญาจ้าง
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 

 
***ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย***  
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ชื่อต าแหนง่   พนักงานขับรถยนต์   จ านวน ๑ อัตรา  
สงักดั  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิอ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 
ต าแหนง่ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์  บ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้อง เล็ก ๆ น้อย ๆ ใน
การใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  มีความรู้ความสามารถและความช านาญในหน้าที่ มีใบอนุญาตขับรถยนต์  ตามกฎหมาย  
 
คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
  1. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุก สาขาที่                 
ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง 
 2. มีความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ (ประสบการณ์ท างาน) และได้รับใบอนุญาตขับ
รถยนต์ตามกฎหมาย  (ต้องครอบครองใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า  5  ปี) 
 

อัตราคา่ตอบแทนและระยะเวลาการจา้ง 
 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
9,400.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000.- บาท 
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
10,840.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000.- บาท 
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 
11,500.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 1,785.- บาท 
 
ระยะเวลาการจ้างและท าสัญญาจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ จะมีหนังสือแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในล าดับที่ 1 หลังจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ให้ความเห็นชอบแล้วและท าสัญญาจ้าง
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 

 
***ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย***  
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ชื่อต าแหนง่  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน ๑ อัตรา 
สงักดั  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิอ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 
ต าแหนง่ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 
หนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
1.1  ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น 

อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายใน
ด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1.2  เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการ
ป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์ 

1.3  จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่าง ๆ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4  รวบรวม จัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ส ารวจแหล่งน้ า เส้นทาง
จราจร แหล่งชุมชนต่าง ๆ บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย 

1.5  จัดท ารายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่าง ๆ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ
รายงานผู้บังคับบัญชา 

1.6  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.7  ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
 
 2.  ด้านการบริการ   
  2.1  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  2.2  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
  2.3  ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
  2.4  ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง 
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คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1.  ได้รับประกาศนีบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
  2.  ได้รับประกาศนีบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
  3.  ได้รับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ 
      
อัตราคา่ตอบแทนและระยะเวลาการจา้ง 
 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
9,400.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000.- บาท 
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
10,840.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000.- บาท 
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 
11,500.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 1,785.- บาท  
 
ระยะเวลาการจ้างและท าสัญญาจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ จะมีหนังสือแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในล าดับที่ 1 หลังจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ให้ความเห็นชอบแล้วและท าสัญญาจ้าง
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 

 
***ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย***  
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ชื่อต าแหนง่  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน ๑ อัตรา 
สงักดั  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิอ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 
ต าแหนง่ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 
หนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
1.1  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การ

ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและการ
พิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น  เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ 
ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.2  จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

1.3  รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน 
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.4  ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารมีทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจาก
ข้อผิดพลาด 

1.5  จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ
แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่าง ๆ ต่อไป 

1.6  ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น 
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

1.7  การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิ
บาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

1.8  จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

1.9  จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินการต่าง 
ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 

1.10  ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

1.11  อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการ
ประชุม และการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
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1.12  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 2.  ด้านการบริการ   
  2.1  ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  2.2  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
  2.3  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
  2.4  ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1.  ได้รับประกาศนีบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
  2.  ได้รับประกาศนีบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง) 
  3.  ได้รับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง       
อัตราคา่ตอบแทนและระยะเวลาการจา้ง 
 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
9,400.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000.- บาท 
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
10,840.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000.- บาท 
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 
11,500.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 1,785.- บาท  
 
ระยะเวลาการจ้างและท าสัญญาจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ จะมีหนังสือแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในล าดับที่ 1 หลังจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ให้ความเห็นชอบแล้วและท าสัญญาจ้าง
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 

 
***ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย***  

 



ผนวก ข 
รายละเอยีดแนบทา้ย ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลล าสนธ ิเรื่อง รับสมัครบคุคลเพือ่สรรหาและเลือกสรร

เพื่อบรรจเุป็นพนกังานจา้ง  ประจ าป ี2565 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลล าสนธ ิอ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบรุ ีลงวนัที ่26 กรกฎาคม 2565  

วธิกีารสรรหาและเลือกสรรพนักงานจา้ง โดยการประเมนิสมรรถนะ 
 
ต าแหนง่ ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา  (พนักงานจา้งทัว่ไป) 

 
วนั เวลาสอบ วชิาทีส่อบและสถานทีส่อบ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 
2565  
เวลา 09.30 น. – 10.30 น.    

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 4๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการ 
- ความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้น ๆ 
  หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจ าค าหรือกลุ่มค า ประโยค      
  หรือข้อความสั้นๆ 
- ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
  (สถานที่สอบ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ) 

 
วนั เวลาสอบ วชิาทีส่อบและสถานทีส่อบ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 
2565   
เวลา 11.00 น. – 12.00 น. 

- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 4๐ คะแนน) โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
(สถานที่สอบ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ)  

 
วนั เวลาสอบ วชิาทีส่อบและสถานทีส่อบ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 
2565  
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
- พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน  ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน 
เช่น  ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 
(สถานที่สอบ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ)  
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ต าแหนง่ พนักงานขบัรถยนต์  (พนักงานจา้งตามภารกจิ) 

 
วนั เวลาสอบ วชิาทีส่อบและสถานทีส่อบ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 
2565  
เวลา 09.30 น. – 10.30 น. 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 4๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้น ๆ 
  หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจ าค าหรือกลุ่มค า ประโยค      
  หรือข้อความสั้นๆ 
- ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
  (สถานที่สอบ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ) 

 
วนั เวลาสอบ วชิาทีส่อบและสถานทีส่อบ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 
2565  
เวลา 11.00 น. – 12.00 น. 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 4๐ คะแนน) โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการจราจร 
- การดูแลเครื่องยนต์เพื่อความปลอดภัย 
- พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 

 
วนั เวลาสอบ วชิาทีส่อบและสถานทีส่อบ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 
2565  
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
- พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน เช่น 
ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 
- ทดสอบทักษะการขับรถยนต์ (สอบปฏิบัติ) 
 (สถานที่สอบ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ) 
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ต าแหนง่ ผูช้ว่ยเจ้าพนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั  (พนักงานจา้งตามภารกจิ) 

 
วนั เวลาสอบ วชิาทีส่อบและสถานทีส่อบ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 
2565  
เวลา 09.30 น. – 10.30 น. 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 4๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้น ๆ 
  หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจ าค าหรือกลุ่มค า ประโยค      
  หรือข้อความสั้นๆ 
- ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
  (สถานที่สอบ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ) 

 
วนั เวลาสอบ วชิาทีส่อบและสถานทีส่อบ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 
2565  
เวลา 11.00 น. – 12.00 น. 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 4๐ คะแนน) โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย) 
- ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ  
(สถานที่สอบ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ) 

 
วนั เวลาสอบ วชิาทีส่อบและสถานทีส่อบ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 
2565  
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
- พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน เช่น 
ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 
 (สถานที่สอบ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ) 
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ต าแหนง่ ผูช้ว่ยเจ้าพนกังานธรุการ (พนักงานจา้งตามภารกจิ) 

 
วนั เวลาสอบ วชิาทีส่อบและสถานทีส่อบ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 
2565  
เวลา 09.30 น. – 10.30 น. 
 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 4๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้น ๆ 
  หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจ าค าหรือกลุ่มค า ประโยค      
  หรือข้อความสั้นๆ 
- ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
(สถานที่สอบ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ) 

 
วนั เวลาสอบ วชิาทีส่อบและสถานทีส่อบ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 
2565  
เวลา 11.00 น. – 12.00 น. 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 4๐ คะแนน) โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
(สถานทีส่อบ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ) 

 
วนั เวลาสอบ วชิาทีส่อบและสถานทีส่อบ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 
2565  
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
- พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน เช่น 
ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 
 (สถานที่สอบ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ) 
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