
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

…………………………. 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะน้ัน 

อาศัยอ านาจความในข้อ 18 และ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างโดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้าย 
ประกาศน้ี 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา 
และการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 24  
มิถุนายน  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   (๑)   มีสัญชาติไทย 
   (๒)   มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
   (๓)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปน้ี 
         (ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
         (ข) วัณโรคระยะอันตราย 
         (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
         (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
         (จ)  โรคพิษสุราเร้ือรัง 
   (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 
   (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
   (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
 
 

/๘) ไม่เป็นผู้เคย... 
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   (๘)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (๙)   ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน  
  หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ีท าสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถ่ินและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
มาย่ืนด้วย 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัครสอบแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศน้ี 
 
 3. การรับสมัคร 
  3.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน 
สมัครได้ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งแต่วันท่ี  13  มกราคม 256๓ ถึงวันท่ี  21   มกราคม  256๓ ในวันและเวลาราชการ  
  3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วยื่นใบสมัครพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ซ่ึงผู้สมัครได้รับรอง
ส าเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือก ากับไว้ในเอกสารทุกหน้า ดังน้ี 

๑) รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่ 
เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียน ช่ือ – สกุล ท่ีด้านหลังรูปถ่าย 

๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔) ใบรับรองแพทย์ซ่ึงแสดงว่าไม่ได้มีโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึง 

ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย โดยแพทย์ผู้ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม) 
๕) ส าเนาใบประกาศนียบัตรการศึกษา หรือส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน  

ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร 
  6)  ส าเนาใบส าคัญทางทหาร ได้แก่ สด.๙ และ สด.43 หรือ สด.8 (กรณีผู้สมัครคัดเลือกเป็น
เพศชาย) จ านวน ๑ ฉบับ 

7) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล ใบส าคัญสมรส อย่างละ ๑ ฉบับ 
๘) ส าเนาหลักฐานทุกชนิดใช้กระดาษ A๔ เท่าน้ัน 
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๙) ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ชัดเจนถูกต้องและต้องรับผิดชอบข้อมูลท่ีกรอกในใบสมัคร 
ดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือข้อมูลเป็นเท็จจะถือว่าการสมัครเป็น
โมฆะ 
  3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้ท่ีประสงค์จะสมัคร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร คนละ ๑๐๐ บาท และสามารถสมัคร
ได้เพียงคนละ ๑ ต าแหน่ง เท่าน้ัน 
  การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะมีผลสมบูรณ์เม่ือช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ครบถ้วนแล้ว เม่ือสมัครและช าระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
  3.4  เง่ือนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีเกิดความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆหรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเม่ือใดให้ถือว่า
การรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะส าหรับผู้น้ันตั้งแต่ต้น และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
 4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ
ระเบียบเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี  23 มกราคม ๒๕๖๓ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกุด
พิมาน และทางเว็ปไซต์ www.kudpiman.go.th 

           4.2 ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี ๓๐ มกราคม 256๓ เวลา          
08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

5. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดเก่ียวกับการ

รับสมัครสอบแนบท้ายประกาศน้ี 
 
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละคร้ังไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ท้ังน้ี การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับ
คะแนนท่ีสอบได้ โดยเรียงล าดับท่ีจากผู้ท่ีคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ      
คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) และคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 2       
(สอบสัมภาษณ์) รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ 
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ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็น
ผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

 
7.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ ตามท่ีประกาศไว้ในข้อ  6 ในวันท่ี ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓  ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดพิมาน และ www.kudpiman.go.th โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินสุดไปเม่ือ
เลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกัน
น้ีใหม่แล้วแต่กรณี 

 ท้ังน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการข้ึนบัญชีบรรจุและจัดจ้าง
ในต าแหน่งอ่ืนท่ีมีลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ในการบริหารจัดการกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
 
 8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ก าหนด
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ด าเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังน้ัน หากมี
ผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกัน โปรดอย่าให้หลงเช่ือ
และแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ทราบด้วย 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
(นางนาฎธยาน์   แสนประสิทธ์ิ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดสรรพนักงานจ้าง 
 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ) 
- ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการส่ิงแวดล้อม สังกัด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
- อัตราว่าง   1 อัตรา 
- อัตราค่าตอบแทน  15,000.- บาท 
- สิทธิประโยชน์   ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระยะเวลาการจา้ง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2563 
- คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน 

สาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การ
บริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี 
ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิศวกรรมศาสตร์ หรือส่ิงแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได้ 

- หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้  
ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับ ส่ิงแวดล้อม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ช่วยปฏิบัติการเก่ียวกับการส ารวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและ 

การด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน 
มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังการส่ือสารและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างจิตส านึกและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม 

1.2 ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมและเสนอ 
ความเห็นเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นเก่ียวกับปัญหา
ส่ิงแวดล้อม 

1.3 ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม 
1.4 ร่วมศึกษา ประสานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีและก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ า มาตรฐานคุณภาพอากาศ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือน าไปใช้เป็นมาตรฐานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
1.5 ศึกษาปัญหาเก่ียวกับมลภาวะ นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ เพ่ือ 

ประกอบการจัดท าข้อเสนอในแก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีซ่ึงรับผิดชอบ 

1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เครือข่ายประชาชน อาสาสมัคร องค์กรเอกชนต่างๆ มีส่วน 
ร่วมในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ท้องถ่ินซ่ึงรับผิดชอบมีส่ิงแวดล้อมท่ีดีตามเกณฑ์
มาตรฐานข้ันต่ าท่ีก าหนดไว้ 

1.7 วินิจฉัยข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นเก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมถึงตรวจเหตุเดือดร้อนร าคาญอัน 
เน่ืองมาจากมลภาวะ เพ่ือน าเสนอแนวทางทางแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนผู้เสียหาย 

1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงาน 
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้ 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ 
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว้ 

3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ 
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค าแนะน า ช้ีแจงและตอบปัญหาท่ีเก่ียวกับงานวิชาการส่ิงแวดล้อม แก่ส่วนราชการ 

หน่วยงานเอกชนและประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ได้ความรู้และข้อมูลท่ีต้องการ 
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น จัดท าสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเก่ียวกับงานวิชาการ 

ส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณาก าหนดและปรับปรุง 
นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายท่ีเก่ียวกับงานวิชาการ
ส่ิงแวดล้อม 

- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามท่ี 

ก าหนดดังต่อไปน้ี 
ประเมิน
คร้ังท่ี 

สมรรถนะท่ีจะประเมิน คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้เฉพาะงานในหน้าท่ี 
1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

 ๑.๑  วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
        เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุป
เหตุผล ในเร่ืองดังต่อไป 

(๑)  ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นใน
ข้อความหรือเร่ืองราว 

(๒) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล
ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 

(๓) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ี
น่าจะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 

(๔) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น 
สรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหา
เหตุผล และอุปมาอุปไมย 
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ประเมิน
คร้ังท่ี 

สมรรถนะท่ีจะประเมิน คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1 ๑.๒ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
      เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดย
การอ่านจับใจความ การสรุปความ 

การตีความ การขยายความจากข้อความส้ันๆ หรือบทความ และให้พิจารณา
เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความส้ันๆ 
การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 

๑.๓ วิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๓๐  
คะแนน) 

       เป็นการทดสอบ ความรู้เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวกับงานตามการ 
ปฏิบัติราชการในเร่ืองดังต่อไปน้ี 
        ๓.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        ๓.๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        ๓.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
        ๓.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
        ๓.๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
        ๓.๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        ๓.๗ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้างและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
- ความรู้เก่ียวกับการแก้ไข ฟ้ืนฟู รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ า มาตรฐานคุณภาพอากาศ เป็นต้น 
- ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม เช่น มาตรฐาน 

คุณภาพน้ า มาตรฐานคุณภาพอากาศ เป็นต้น 
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ประเมิน
คร้ังท่ี 

สมรรถนะท่ีจะประเมิน คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

 - ความรู้ในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
การส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

- ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ภาวะโลกร้อน 

- ความรู้ท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของ 
ต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 
 

  

2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.)  
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร 

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษท่ี
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ  
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ระเบียบและข้อปฏิบัติเก่ียวกับการสอบ 

ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ดังน้ี 
๑.  ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
๒. ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชาน้ัน เว้นแต่มีเหตุ

ความจ าเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการสรรหาพิจารณาอนุญาต 
๓. ไม่น าเอกสาร เคร่ืองอิเล็คทรอนิคส์ หรือเคร่ืองมือส่ือสารใดๆ เข้าไปในห้องสอบ 
๔. ไม่ทุจริตในการสอบ เม่ือมีข้อสงสัยหรือเหตุความจ าเป็นให้แจ้งต่อกรรมการคุมห้องสอบ 
๕. ไม่น ากระดาษค าตอบและข้อสอบออกไปจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๖. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเคร่ืองเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ๒B ยางลบไปเอง 
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