
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

----------------------------------------- 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัคร    
บุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 2 ต าแหน่งๆ ละ 1 อัตรา  

 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ได้มีต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจว่าง จ านวน 2 ต าแหน่งๆ ละ 1 อัตรา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  ส านักปลัด 

  - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน  1  อัตรา 
  กองคลัง 
  - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  1  อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

     ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 

  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี 
  ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔. ไม่เป็นผู้พิการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน      
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 
  ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
  9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของพนักงานท้องถิ่น 
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  พระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งได้ ทั้งนี้ 
ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ และตาม
ความในข้อ ๕ ของค าสั่งกรมมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า    
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ 
รายละเอียดปรากฏตาม (ภาคผนวก ก.) แนบท้ายประกาศนี้  

3. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

3.1 ก าหนดการรับสมัครพนักงานจ้าง   

 ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4303-0439  

 3.2  วิธีการยื่นใบสมัคร 

 สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจ าตัวสอบด้วยลายมือของ
ตัวเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน     
(นับถึงวันที่สมัคร) จ านวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจ านวน 1 รูป ในบัตรประจ าตัวสอบ จ านวน 2 
รูป พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ข้อ 4  

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละ  100  บาท ค่าธรรมเนียมการสมัคร      
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 อนึ่ง  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด ในกรณีที่ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ยื่น
หลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด หรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบ และหากมีกรณีปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย หากตรวจสอบพบภายหลัง
ว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด คณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างต าแหน่งใด ๆ  

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร ดังนี้ 

 4.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ 
 4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
 4.3 ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง) 
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 4.4 ส าเนาปริญญาบัตร/ ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้ มีอ านาจแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณี ที่ หลักฐานการศึกษาดั งกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษไทยพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ  1  ฉบับ 

 4.5 ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ 
  4.6 ส าเนาหลักฐานรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร   จ านวน  ๑   ฉบับ (ถ้ามี) 

 4.7 ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด เอ 4 เท่านั้น 

5. เงื่อนไขการสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น 

6. ระยะเวลาและเงื่อนไขการจ้าง 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล   
บัวค าจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในกรณีต่อสัญญาจ้าง 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร และก าหนดวัน เวลา สถานที่  

  7.1  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ในวันที่ 28 กันยายน 2564  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และทางเว็บไซต์ 
www.buakham.go.th  

  7.2  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 

   พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และต าแหน่งผู้ช่วย      
เจ้าพนักงานธุรการ สอบ ภาค ก. ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะ 
ต าแหน่ง  ในวันที ่ 29 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. โดยให้รายงานตัวก่อนเวลา  08.50 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

   สอบ ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันที่ 29 กันยายน 2564  เวลา 11.30 
น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

8. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค าจะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างโดย
ยึดหลัก “สมรรถนะ”  ความเท่าเทียมกันในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  
 
 
 

http://www.buakham.go.th/
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  วิธีการประเมิน “สมรรถนะ”  

  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และต าแหน่งผู้ช่วย        
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ประเมิน ดังต่อไปนี้ 
   ภาค ก. สอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  (จ านวน  ๑๐๐  คะแนน) 
   ภาค ข. สอบภาคความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  (จ านวน  ๑๐๐  คะแนน) 
   ภาค ค. สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  (จ านวน  ๑๐๐  คะแนน)  

   รายละเอียดปรากฏตาม (ภาคผนวก ข.) แนบท้ายประกาศฯ นี้ 

9. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนเท่ากันพิจารณา
ให้ผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ทีได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยการจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60      
(ท้ัง ภาค ก. , ภาค ข. และ ภาค ค.) 

10. การขึ้นบัญชผีู้ผ่านการเลือกสรร 

  10.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 30 
กันยายน 2564  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และทางเว็บไซต์ 
www.buakham.go.th  
  10.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือท า
สัญญาจ้างไปแล้วก่อนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะมีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่ 
แล้วแต่กรณี 
  10.๓ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 
   (๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ ในการท าสัญญาจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
   (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการท าสัญญาจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บัวค า ก าหนดไว้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ 
วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
   (๓) ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาตามสัญญาจ้าง 

11. การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
บัวค า ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า จะท าสัญญา
จ้างตามต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร ตามระยะเวลา ค่าตอบแทนที่ก าหนดท้ายประกาศรับสมัครนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.อบต.จังหวัด) 
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  การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ
โดยยึดสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ยุติธรรม
โปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่าหลงเชื่อ หรือยอมเสียทรัพย์สิน
ให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
       

(นายสุวิทย์  ชินเนหันหา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวดัร้อยเอ็ด 
ลงวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

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

ชื่อต าแหน่ง     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   (จ านวน  1  อัตรา) 

ต าแหน่งประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ 

สังกัด   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า  

หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 ให้บริการสาธารณสุข ได้แก่ การบริการออกตรวจสุขภาพร่างกาย การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
สงเคราะห์ การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไป การให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค เป็นต้น เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 1.2 ให้บริการทางสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทางส่งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้ า เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ผงทรายอะเบท เป็นต้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน 
 1.3 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาถังขยะให้เพียงพอ การ
การแยกประเภทขยะส าหรับน าไปใช้หรือรีไซเคิล เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
 1.4 ส ารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานสถิติ เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสุขภาพในด้านอนามัยแม่
และเด็ก ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกัน ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล 
 1.5 ให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในงานส่งเสริมสุขภาพ
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
 1.6 จัดท าโครงการในงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 
การปรับปรุงด้านโภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาวะที่ด ี
 1.7 จัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพให้มีสภาพ
และจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 
 1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ด้านการบริการ 
 2.1 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชน เพ่ือใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย พยาธิ
วิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข 
โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ชื่อต าแหน่ง     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    (จ านวน  1  อัตรา) 

ต าแหน่งประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ 

สังกัด     กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

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

รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร 
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความ
สะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล
จ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้  

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  

1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป  

1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ  
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1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  

1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์  

1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการบริการ  

2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  

2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน

ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
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ระยะเวลาการจ้าง 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี  (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า จัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในกรณีต่อสัญญาจ้าง 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท  เงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท (ตามที่กฎหมายก าหนด) 
  คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท เงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท (ตามที่กฎหมายก าหนด) 
  คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท เงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท (ตามที่กฎหมายก าหนด) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ภาคผนวก ข. 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 

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

พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  และต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
ผู้สมัครสอบต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 

1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล 
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ 

เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น
จากข้อมูลสมมติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่ เหมาะสมกับความสามารถ           
โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 
 1.2 วิชาภาษาไทย 

ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความ
สั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ 
หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถของต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 
 1.3 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
 1.4 เหตุการณ์ปัจจุบัน 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 
 ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 5. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
 6. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
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3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) รายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 

 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่ วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม
อีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ก าหนดในวันสอบ และพิจารณา
จากความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น  
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