
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  จ านวน  ๑  อัตรา   
 

  อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด  ๔  การสรรหาและเลือกสรร  ข้อ  ๑๘  ,  ๑๙  และ  ๒๐  ลง
วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ดังต่อไปนี้ 
   

      ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
  ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก  จ านวน ๑ ต าแหน่ง  ๑  อัตรา  ประกอบด้วย 
      ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี  มีต าแหน่ง  ดังนี้ 
      ๑.๑.๑  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม (ประเภทคุณวุฒิ) จ านวน ๑  อัตรา  
     ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
      ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ  และลักษณะต้องห้าม  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
      ๒.๑  มีสัญชาติไทย  
      ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  ๖๐  ปี   
               ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
     ๒.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (๒)  วัณโรคในระยะอันตราย 
  (๓)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
     (๔)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (๕)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
      ๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
      ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
      ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  เว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
      ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  
 
 



 
 
      ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
      ๒.๑๐  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      ส าหรับภิกษุ  สามเณร  นักพรต  ชี  ชีพราหมณ์  ทางราชการไม่รับสมัครสอบแข่งขันและไม่ให้เข้า
สอบแข่งขัน  ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่  นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  
๒๕๐๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๒๑  โดยอนุโลม 
      หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศฯ
มายื่นด้วย 
 ๓.  หน้าที่และความรับผิดชอบ, ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบคัดเลือกฯ 
      ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนั้น  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (เอกสารแนบท้ายผนวก  ก.) 
 

 ๔.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ 
      ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – 
๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐  น. - ๑๖.๓๐  น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  (ในวันและเวลาราชการ)   
 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร    
      ๕.๑  ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา    จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑  ฉบับ   
      ๕.๔  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน   
๖  เดือน   จ านวน  ๓  แผ่น  (เขียนชื่อ – สกุล  ข้างหลังรูปภาพทุกแผ่น) 
      ๕.๕  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศฯ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน   
นับแต่วันตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๖  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  (สด.๑) , หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ,ทะเบียนสมรส  
เป็นต้น  (ถ้ามี)  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ   
 เอกสารที่ใช้ส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

 ๖.  วิธีการและเงื่อนไขการสมัครสอบคัดเลือกฯ 
      ๖.๑  ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 
      ๖.๒  ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง  โดยใช้ปากกาสีน้ าเงิน  แล้วยื่นใบสมัคร 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ก าหนดในข้อ  ๕ 
      ๖.๓  ส าเนาเอกสารทุกชนิดที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครใช้กระดาษขนาด  A๔  เท่านั้น  และต้องรับรอง
ความถูกต้องของส าเนาทุกฉบับ 
      ๖.๔  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  นี้จริง  และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  หากภายหลังปรากฏว่า 
 



 
 
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  จะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกฯ  และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  ทั้งสิ้น 
      ๖.๕  ผู้สมัครสามารถยื่นในสมัครได้เพียง  ๑  ต าแหน่ง  เท่านั้น 
 

 ๗.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ 
      ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ต าแหน่งพนักงานจ้าง  ในอัตรา  ๕๐  บาท  (ห้า
สิบบาทถ้วน) 
 ๘.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ  ในวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๙  โดยปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  
หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๒-๑๔๖-๕๗๗   (ในวัน  เวลา  ราชการ) 
 ๙.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือกฯ 
      ๙.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  จะด าเนินการสอบคัดเลือกฯ  ในวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่
เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
      ๙.๒  ผู้สมัครที่มาถึงสถานที่ท าการสอบคัดเลือกฯ  มิได้ลงทะเบียนเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ  ภายใน
ระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าก าหนด  (๐๘.๓๐  น.)  จะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ 
 ๑๐.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ   
       ๑๐.๑  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน   
        ๑๐.๒  ทดสอบภาคความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน   
       ๑๐.๓  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  สอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 
             รวม  ๒๐๐  คะแนน  (หลักสูตรการสอบคัดเลือกฯ  ตามเอกสารแนบท้ายผนวก  ข) 
 

 ๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) ภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  รวมกันไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  ๖๐  โดยจะพิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงตามล าดับคะแนนที่สอบได้  ถ้าคะแนนเท่ากันให้
ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  
มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  เท่ากัน  ให้ ผู้
ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

 ๑๒.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  ในวันที่ ๓ สิงหาคม  
๒๕๕๙   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๒-๑๔๖-๕๗๗  (ใน
วัน  เวลา  ราชการ) 
 

 ๑๓.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        ๑๓.๑  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) ภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
        ๑๓.๒  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  จะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามล าดับ  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 
 



 
 
        ๑๓.๓  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  ก าหนดให้มีอายุไม่เกิน  ๑  ปี  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก
อย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
        ๑๓.๔  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ 
 ๑๔.  เงื่อนไขการจ้างและการแต่งตั้ง 
        ๑๔.๑  ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
        ๑๔.๒  กรณีผู้สอบคัดเลือกได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการจ้างและแต่งตั้ง  มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่
ก าหนดไว้ตามประกาศฯ  นี้  จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ  เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
        ๑๔.๓  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  และได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า  จะต้องมีบุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ต าแหน่งระดับ  ๓  ขึ้นไป  เป็นผู้ค้ าประกัน   
        ๑๔.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  จะเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาท าสัญญาจ้างและจัดจ้าง  
ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  (ก.อบต.)   ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบแล้วเท่านั้น  ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
        ๑๔.๕  ในวันท าสัญญาจ้าง  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗              
        ๑๔.๖  หากมีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  อาจตรวจสอบ
พบในภายหลัง  ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการคัดเลือก  พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับแต่วันที่ตนได้รับ
การจัดจ้างและไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนได้ 
 

   สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ  
จังหวัดอุดรธานี  โทร.  ๐๔๒-๑๔๖-๕๗๗  (ในวันและเวลาราชการ) 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๔   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
     

 (นางทวินตรา     ทรงคาศรี) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก 
เป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่   ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
 

********************************** 
 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จะด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างโดย
วิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ตามความเหมาะสมของต าแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม (ประเภทคุณวุฒิ) จ านวน ๑  อัตรา  

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการวัฒนธรรม ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. ด้านการปฏิบัติการ  
๑.๑ รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือประกอบการพัฒนาและแนวทางการ  ถ่ายทอด องค์

ความรู้ทางวัฒนธรรม  
๑..๒ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือใช้เป็น ข้อมูลเบื้องต้น

ประกอบการวิเคราะห์งานวัฒนธรรม  
๑.๓ รวบรวม จัดเก็บ และจัดท าข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน วัฒนธรรม 

รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาวางแผนการส่งเสริม และสนับสนุนการ ด าเนินงานทาง
วัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๑.๔ รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาความเบี่ยงเบน เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูล ในการวางแผน
ด าเนินการเฝ้าระวัง และสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม  

๑.๕ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติกับหน่วยงาน  ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

๑.๖ จัดท าออกแบบ และผลิตบทความ ผลงานวิจัย เอกสารวิชาการ และสื่อ  สร้างสรรค์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และ ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และ
ประเทศแก่ประชาชน  

๑.๗ ด าเนินการ และจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมตามที่ได้รับ มอบหมาย 
เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปลูกฝัง และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศ  

๑.๘ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วัฒนธรรม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

๒. ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ โครงการ 

หรือกิจกรรมตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 
 



 
 

๓. ด้านการประสานงาน  
๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่  เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
๔. ด้านการบริการ  

๔.๑ ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจและเผยแพร่  ภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔.๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับงานทาง วัฒนธรรม เพ่ือ
ให้บริการและเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรม และช่วยสร้างจิตส านึกที่ดีเก่ียวกับวัฒนธรรมของชาติ  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

สังคมศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่งนี้ได ้ 

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
สังคมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่งนี้ได ้ 

๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
สังคมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่งนี้ได ้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
๑. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  

๑.๑ ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ ๑  
๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ ๑  
๑.๓ ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ระดับ ๑  
๑.๔ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ ๑  
๑.๕ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ ๑  
๑.๖ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ ๑ 
๑.๗ ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ ๑  
๑.๘ ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ ๑  
๑.๙ ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ ๒ 
 
 
 



 
  

๒. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
๒.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ ๑  
๒.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ ๑  
๒.๓ ทักษะการประสานงาน ระดับ ๑  
๒.๔ ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ ๑  
๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ ๑  
๒.๖ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ ๑  
๒.๗ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ ๑  

๓. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ  

๓.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ ๑  
๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ ๑  
๓.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ ๑  
๓.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ ระดับ ๑  
๓.๑.๕ การท างานเป็นทีม ระดับ ๑  

๓.๒ สมรรถนะประจ าสายงาน  
๓.๒.๑ การคิดวิเคราะห์ ระดับ ๑  
๓.๒.๒ การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ ๑  
๓.๒.๓ การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์ ระดับ ๑  
๓.๒.๔ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ ๑  
๓.๒.๕ ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ ระดับ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ข 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม (ประเภทคุณวุฒิ) จ านวน ๑  อัตรา  

๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
 (๑)  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
      (๒)  ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
      (๓)  ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
      (๔)  ความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล  ตามหลักวิชาการ 
      (๕)  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้น ๆ  หรือบทความและ
ให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ  หรือให้ทดสอบโดยการ
อย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
 (๖)  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย  นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และนโยบาย
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
      (๗)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๘)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๔๒  
 (๙)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๑๐) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘  
 (๑๑)  ทดสอบความรู้รอบตัวหรืออ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน 
 ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม และงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติหน้าที่  

๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน ๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้  
– พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 



 

๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฎทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงที วาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ  
  

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


