
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

*********************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัคร

บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 417/18-19 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) ในการประชุมครั้งที่  6/2561  
เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2561  เห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรร
หาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง 

รายละเอียดเฉพาะต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้  

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ           
สรรหาและการเลือกสรร 
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 417/4  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  4  ธันวาคม  
2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ซึ่งผู้สมัครจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและ           
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่
สังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
/(ค) โรค... 
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(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมืองต่าง ๆ 

๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ    ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็น

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออก
ให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครในต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้  

3. การรับสมัคร 
3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่วันที่  12 - 21 มิถุนายน 2562  ในวัน
และเวลาราชการ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 4406 - 9718 หรือ
เว็บไซต์  www.pratadbulocal.go.th 

3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน   1   ฉบับ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน   1   ฉบับ 
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  และถ่ าย ไว้

ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร      จ านวน    3   ใบ 
(4)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนด ออกให้ไม่เกิน                 

1 เดือน                     จ านวน   1  ฉบับ 
(5)  ส าเนาวุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ ใบปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) ที่แสดง 
/ว่าเป็น... 
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ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร        จ านวน   1  ฉบับ 

(6)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล 
หรือเอกสารทางทหาร เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) ฯลฯ 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ด้วย และหากผู้ใดใช้เอกสารอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จะด าเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป 

3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  100  บาท  โดยช าระในวันสมัคร ค่าธรรมเนียม

จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทาง
ทุจริต จะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้ วน  ในกรณีที่
เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบ
พบเมื่อใด   ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ 
และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  25  มิถุนายน  2562  โดยปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข            
0-4406-9718 หรือทางเว็บไซต์ www.pratadbulocal.go.th 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ 

ความสามารถ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  ทั้งนี้  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่
สอบได้  โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
(สอบข้อเขียน) และคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  
รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก  ก็ให้ผู้
ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า                                              /7. ประกาศ... 
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7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ตามที่ประกาศไว้ในข้อ 6 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดยปิดประกาศ               
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-4406-9718 หรือทางเว็บไซต์ www.pratadbulocal.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุและ          
จัดจ้างในต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ในการบริหารจัดการกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  จะท าสัญญาจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้

ตามล าดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ก็ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ตรวจแล้วว่าผู้ที่ได้รับการท า
สัญญาจ้างเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศในข้อ 2.1 ทั้งนี้  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครสอบ
คัดเลือกได้เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุอาจถอน
รายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้ 

โดยการแต่งตั้งและท าสัญญาจ้างต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสุรินทร์ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้จะไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น จากองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบ ุ

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ด าเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และ
เสมอภาค  ดังนั้น  หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในท านอง
เดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุทราบด้วย   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ.  2562 
 
 
 

(นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดสรรพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่   4   มิถุนายน  2562 

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

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 
 -  ต าแหน่ง     ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง 
 -  อัตราว่าง   1  อัตรา 
 -  อัตราค่าตอบแทน  9,400  บาท 
 -  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2563 

 -  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้ 
    2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน           
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนที ่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
    3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม 
โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

 -  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 -  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสรรถนะตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
ประเมิน 
ครั้งที ่

สมรรถนะท่ีจะประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ 100 สอบข้อเขียน 
 1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป   
 -  ความรู้ความสามารถทั่วไป   
 -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
 พ.ศ. 2537   

 
/- พระราชบัญญัติ... 
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ประเมิน 
ครั้งที ่

สมรรถนะท่ีจะประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 -  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ 

  

 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ    
 พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
 -  ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และ

ความรู้ 
  

 ทั่วไปเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
 2.  ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ   
 -  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
 ปัจจุบัน   
 -  พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ   
 บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
 ปัจจุบัน   
 -  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543   
 -  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานโยธา   

2 บุคลิกภาพทัว่ไป ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ 100 สอบสัมภาษณ์ 
 แรงจูงใจ และมนุษยสัมพันธ์   

 -  ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  ใน
คราวเดียวกัน แต่ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


