
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ได้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน  4  ต าแหน่ง  4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15  ประกอบกับมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร ข้อ 18 และข้อ 19 ลงวันที่ 25 มิถุนายน  
2547 และฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร (ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครได้ต าแหน่งเดียว) 
   1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  4  ต าแหน่ง  4  อัตรา  ดังนี้ 
    1.1.1 ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน(คุณวุฒิ) สังกัดส านักปลัด จ านวน  1  อัตรา 
    1.1.2 ต าแหน่ง ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ(คุณวุฒิ) สังกัดกองคลัง  จ านวน  1  อัตรา 

1.1.3 ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนายช่างโยธา(คุณวุฒิ) สังกัดกองช่าง     จ านวน  1  อัตรา 
1.1.4 ต าแหน่ง ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ(คุณวุฒิ) สังกัดกองช่าง จ านวน  1  อัตรา 

1.2. พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ 
  1.2.1 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง  จ านวน 1  อัตรา 

2.  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ของต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและเลือกสรร ระยะเวลาการจ้างและอัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จะได้รับในแต่ละต าแหน่ง ตามคุณวุฒิและข้อก าหนดที่ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร 
(รายละเอียดตามผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) 

  3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ   
คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามข้อ 4 

แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง      
ลงวันที่  25  มิถุนายน 2547  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลดังต่อไปนี้ 

/ก.โรคเรื้อน... 



 
 

 
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

    ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
    ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    ง. โรคยาเสพติดให้โทษ 
    จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง  

(6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับพระภิกษุ สามเณร  นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ไม่รับสมัครสอบ ทั้งนี้ตามหนังสือ กรม
สารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2501 , หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร.
0804/ว 9 ลงวันที่ 17  พฤศจิกายน  2510 และตามค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม  2538 

  4. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
ผู้สมัครต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ตามที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาไหม ก าหนดแนบท้ายประกาศฯ นี้ (รายละเอียดตาม ผนวก ก ) 

  5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย

ตนเองพร้อมค่าธรรมเนียมจ านวนเงิน 100 บาท  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 23 สิงหาคม  2565  เวลา 
08.30 – 16.30 น.  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  สอบถาม
รายละเอียดไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท์  0 4221 9442  (เว้นวันหยุดราชการ) 

6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใสแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 

6 เดือน  จ านวน  3  รูป  พร้อมเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายทุกแผ่น 
   (2)  ส าเนาวุฒิการศึกษา   จ านวน 1  ฉบับ 
   (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1  ฉบับ 
   (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1  ฉบับ 
   (5)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศฯ ซึ่งออกไม่เกิน  1  เดือน
จ านวน 1 ฉบับ นับแต่วันตรวจร่างกาย 
   (6)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล   หลักฐานผ่าน
การเกณฑ์ทหาร  (ส.ด.43 ,ส.ด.8)  

เอกสารที่ใช้ส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
/7. วิธีการและเงื่อนไข... 



 
 

7. วิธีการและเงื่อนไขการสมัครสรรหาและเลือกสรร 
 1. ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วนตนเอง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 

นาไหม  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี (ส านักปลัด อบต.นาไหม) 
 2. ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง โดยใช้ปากกาสีน้ าเงิน แล้วยื่นใบ

สมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ก าหนดใน ข้อ 6 
 3. ส าเนาเอกสารทุกชนิดที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น และรับรอง

ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 4. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรนี้จริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและ
เลือกสรร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสรรหาและเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใดๆทั้งสิ้น และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสาร ที่ใช้ในการสมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 5. ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น 

8. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครในการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสรรหาและเลือกสรรเป็น

พนักงานจ้าง ในอัตรา 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565  โดยปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  และทางเว็บไซต์ 
www.tambonnamai.go.th หรือสอบถามได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์  0 4221 9442 (ในวันเวลาราชการ) 

  10. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ 5 กันยายน  
2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
   ภาคเช้า 
   เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
   เวลา 09.30 – 12.00 น. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
   ภาคบ่าย 
   เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการ
สัมภาษณ์  

  11. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สอบข้อเขียน 50 คะแนน 
   2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) สอบข้อเขียน 50 คะแนน 
   3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน 
  รวม 200 คะแนน (หลักสูตรการสอบคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบท้ายผนวก ข) 

/12.เกณฑ์การตัดสิน... 



 
 

  12. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ในแต่ละ
ภาควิชาที่สอบ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 โดยจะพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงตามล าดับคะแนนที่ได้  ถ้าคะแนน
เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน  ให้ผู้ได้
คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

  13. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  
6  กันยายน  2565  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม และทางเว็บไซต์ www.tambonnamai.go.th    
หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4221 9442 (ในวันเวลาราชการ)  

  14. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรทุกต าแหน่ง  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรร โดยเรียงคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  โดยบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะขึ้นบัญชีและใช้เพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้ง เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แต่ถ้ามีการสรรหาและ
เลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

  15.  เงื่อนไขการจ้างและการแต่งตั้ง 
   1.  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งตามต าแหน่งที่สรรหาและ
เลือกสรรได้  โดยได้รับการจัดจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได ้
   2.  กรณีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร และถึงล าดับที่ที่ได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้ง        
มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้  จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
   3.  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และได้รับการจัดจ้าง และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  จะต้องมีบุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการขึ้นไป  เป็นผู้ค้ าประกัน 
   4.  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมาท าสัญญาจ้าง  
และจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมจะท าสัญญาจ้างก็
ต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ได้รับความเห็นชอบแล้วเท่านั้น   
   5.  ในวันท าสัญญาจ้าง  ผู้ซึ่งได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 
   6.  หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม       
อาจตรวจสอบพบภายหลัง  ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิในการได้รับการสรรหาและเลือกสรร  พร้อมคืนเงิน
ค่าตอบแทน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดจ้างและไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนได้ 
   7. อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง ดังนี้ 

/(1) ต าแหน่ง... 



 
 

   (1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ) 
    ค่าตอบแทนส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก และเป็นผู้มีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะ  
ส าหรับต าแหน่ง  จะได้รับอัตราค่าตอบแทน 15,000  บาท 
ระยะเวลาการจ้างตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี แต่ไม่เกินคราวละ 4 ปี 

   (2) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง (คุณวุฒิ) 
(ก) วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท   
(ข) วุฒิการศึกษาระดับ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท 
(ค) วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท 

ระยะเวลาการจ้างตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี แต่ไม่เกินคราวละ 4 ปี 

   (3) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กองช่าง (คุณวุฒิ) 
(ก) วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท   
(ข) วุฒิการศึกษาระดับ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท 
(ค) วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท 

ระยะเวลาการจ้างตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี แต่ไม่เกินคราวละ 4 ปี 

   (4) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง (คุณวุฒิ) 
(ก) วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท   
(ข) วุฒิการศึกษาระดับ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท 
(ค) วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท 

ระยะเวลาการจ้างตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี แต่ไม่เกินคราวละ 4 ปี 

   (5) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป กองช่าง  
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท   

ระยะเวลาการจ้างตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี แต่ไม่เกินคราวละ 1 ปี 

  การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามประกาศนี้  ด าเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วย
กระบวนการที่ยุติธรรม โปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่าหลงเชื่อหรือ
ยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือหรือให้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเก่ียวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรโปรดแจ้งให้
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม อ าเภอบ้านดุง   
จังหวัดอุดรธานี  หมายเลขโทรศัพท์  0 4221 9442 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

(นายนิรันดร์    โคตรปัจจิม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 



 
 

ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
…………………………. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับดูแล แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ช่วยศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม  ของประชาชน       

ในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กร และ เครือข่ายองค์กร
ประชาชน  

2. ช่วยศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกในการ  พัฒนาและส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ  ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน 
ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนา
รูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  

3. ช่วยศึกษา วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหา  แนวทางปูองกันและ
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

4. ช่วยศึกษา วิเคราะห์จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน  และระบบสารสนเทศ
ชุมชน เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน ทุกระดับ  

5. ช่วยเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสร้างความสมดุลใน 
การพัฒนาชุมชน และความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความ เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  

6. ช่วยก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชนเพ่ือให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องเหมาะ
ได้มาตรฐาน  

7. ช่วยส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  เพ่ือสร้างและพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ของชุมชน  

8.ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้ประชาชน
ในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ตัดสินใจ และด าเนินการร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ตนเอง และชุมชนได้ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน  

9. ช่วยส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ เครือข่ายประชาชน 
เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน  

10. ช่วยดูแล ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและ ฝึกอบรมประชาชนใน
ท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวใน  ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  

 
/11. รวบรวมและ... 



 
 

11. ช่วยรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือดูแลและจัด  สวัสดิการที่พึงได้เช่น 
เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

12. ช่วยฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้กลุ่ม อาชีพสามารถ
เพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

13. ช่วยจัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงด าเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ ประเมินผลการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น  

14. ช่วยส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถน ามาวางแผน
ในการพัฒนาพื้นท่ีซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม  

15. ช่วยแสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือให้รู้ถึงบทบาท
หน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

16. ช่วยดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีตลาด จ าหน่ายสินค้าที่
เป็นธรรม  

17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือเกิด
สวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน  

18. ช่วยศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
ชุมชน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง        
ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

ระยะเวลาการจ้าง 
  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานีได้มีมติเห็นชอบการจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง     
จะได้รับอัตราค่าตอบแทน  15,000  บาท/เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/2. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ.... 



 
 

2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

1. ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง  การซ่อมแซม      
และบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน  

2. ช่วยท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุการเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพ่ือรวบรวมไว้
เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  

3. ช่วยร่างและตรวจสัญญาซื้อสัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเก่ียวกับงาน พัสดุ เพ่ือเป็นหลักฐานใน
การด าเนินงาน  

4. ช่วยรายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน   
5. ช่วยศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุเพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน              

มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
6. ช่วยชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
7. ช่วยจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปี งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ     

ความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชา ทราบหลังการด าเนินแล้วเสร็จ  
8. ช่วยศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 

เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
          มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟูา  หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  บัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค  เขียนแบบ
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล  ช่างไฟฟูา หรืใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่งนี้ได ้ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟูา  หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
 
 
 

/ระยะเวลาการจ้าง... 



 
 

 

ระยะเวลาการจ้าง 
  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานีได้มีมติเห็นชอบการจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน 
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,400 บาท 
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวท. ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 10,840 บาท  
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 11,500 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา... 



 
 

3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  กองช่าง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 

ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. เป็นผู้ช่วยส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตามหลัก 

วิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
2. เป็นผู้ช่วยตรวจสอบ แก้แข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นผู้ช่วยถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
4. เป็นผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อม

รายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
5. เป็นผู้ช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
6. เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 

    คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
            มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา  ส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค  สถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอ่ืนที่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้10  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา  หรือทางเทคนิค
วิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง 
สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ระยะเวลาการจ้าง 
  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานีได้มีมติเห็นชอบการจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน 
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,400 บาท 
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวท. ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 10,840 บาท  
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 11,500 บาท  
 

 
/4. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ .... 



 
 

4. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทางแบบอย่าง 
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ช่วยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน 

รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย 
และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน  ต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความสะดวก
เรียบร้อยตรงตามเปูาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

2. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และ 
เป็นหลักฐานทางราชการ  

3. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจ านวน 
บุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได ้

4. ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ 
ด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

5. จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจ้งให้หน่วยงาน 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 

6. ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา  
การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ  และสถานที่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

7. การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

8. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ ประชุมเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

9. จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมการฝึกอบรมสัมมนานิทรรศการ    
และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
ต่อเวลา 

10. ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ผู้    
ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

11.  อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และ     
การด าเนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ก าหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ 

12.  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน        
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์  งานงบประมาณ                   
งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 /คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง.... 



 
 

 
    คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. 

หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

ระยะเวลาการจ้าง 
  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานีได้มีมติเห็นชอบการจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน 
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,400 บาท 
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวท. ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 10,840 บาท  
  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 11,500 บาท  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/พนักงานจ้างทั่วไป.... 



 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป  

1. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป กองช่าง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  รับผิดชอบปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

มีความเหมาะสม  และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะรับผิดชอบ
งานต่างๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายได ้

ระยะเวลาการจ้าง 
  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานีได้มีมติเห็นชอบการจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ภาคผนวก ข.... 



 
 

ภาคผนวก ข 
หลักสูตรและวิธกีารสอบแข่งขัน 

………………………. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ) 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) แยกเป็น 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น จากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดย
อาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและ
ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา รูป ต่างจากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความ
สั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
2.1 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงปัจจุบัน 
2.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
2.3 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๗ 
2.4 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.  ๒๕๓๘ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
2.6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน แผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับ

อ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 
2.7 ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
2.8 ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2.9 ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนา ชุมชน หลักการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวน การ พัฒนาชุมชน การส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้น าชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน
ต่างๆ การวางแผน โครงการและ ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 
เป็นต้น 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา การ
ท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัย ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่าง
อ่ืน เป็นต้น  

/2.ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ.... 



 
 

2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ) 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) แยกเป็น 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลทางการเมือง  

เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น จากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดย
อาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและ
ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา รูป ต่างจากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความ
สั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
2.1  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน 
2.2  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2.3  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.4  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.5  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2.6  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา การ
ท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัย ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่าง
อ่ืน เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา.... 



 
 

 
3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) แยกเป็น 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลทางการเมือง  

เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น จากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดย
อาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและ
ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา รูป ต่างจากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความ
สั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
2.1  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน 
2.2  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.3  ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและค านวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 
2.4  ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 
2.5  ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
2.6  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง 
2.7   ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ และคอนกรีตเทคโนโลยี 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา การ
ท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัย ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่าง
อ่ืน เป็นต้น  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

/4.ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ.... 



 
 

 
4. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) แยกเป็น 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลทางการเมือง  

เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น จากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดย
อาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ และความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและ
ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา รูป ต่างจากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความ
สั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
2.1  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน 
2.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2.3  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
2.4   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.5  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.6  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 
2.7  ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา การ
ท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัย ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่าง
อ่ืน เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/พนักงานจ้างทั่วไป.... 



 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป  

1. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  
ทดสอบความรู้ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) (สัมภาษณ์) (100 คะแนน)  
        ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา การ
ท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟูาเบื้องต้น 
ทดสอบการส ารวจ วางแผนผังเดินท่อประปา กิจการประปาขั้นต้น การทดสอบมาตรน้ า การซ่อมบ ารุงระบบ
ประปา ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรักษารถยนต์ขั้นต้น ทดสอบการขับขี่รถยนต์ รถบรรทุก การดูแลอาคาร
สถานที่ เปิด - ปิด ส านักงานความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัย ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น  
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