
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
............................................................. 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร มีความ
ประสงคจ์ะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดก าแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

    1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้มีคุณวุฒิ  
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   สังกัดส านักงานปลัด จ านวน   1  อัตรา 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง    จ านวน   1  อัตรา 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  สังกัดกองคลัง  จ านวน   1  อัตรา 

     1.2 พนักงานจ้างทั่วไป  
- ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป      สังกัดส านักงานปลัด   จ านวน    6  อัตรา 
- ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป      สังกัดกองคลัง        จ านวน   1  อัตรา 
- ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป      สังกัดกองช่าง        จ านวน   1  อัตรา 

 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

        2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
      1.  มีสัญชาติไทย 
      ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ ์       

   ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

                                      (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค)  โรคเทา้ช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   ๕.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

         ๖.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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    ๗.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๘.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ   
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

๙.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

10.ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น             
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับพระภิกษุสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ตาม
หนังสือส านักงาน กพ.ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือส านักงาน ก.ท. 
ที่ มท๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑ หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรภายหลัง หรือ
ระหว่างด าเนินการสรรหาก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาหากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่
ด าเนินการสรรหาร 

    2.2 ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ และต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป  

 - ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 

  

                   3. การรับสมัคร 
                   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา  
อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ 10 - 18 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น.) และสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5502-9724 
หรือดูรายละเอียดได้ท่ี www.thawornwattana.go.th   
           3.1 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
       ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในสบสมัคร
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาความถูกต้องในส าเนาเอกสารทุกฉบับที่น ามายื่นในวันสมัคร และน า
เอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ดังนี้ 

           1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน                  
ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร                                                                                 จ านวน  3  รูป 
             2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน           จ านวน  ๑  ฉบับ  
            3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         จ านวน  ๑  ฉบับ 
    4. ส าเนาวุฒิการศึกษา ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งที่สมัครสอบ (เป็นคุณวุฒิ
การศึกษา หรือใบอนุญาตตลอดจนหนังสือรับรองต่างๆ แล้วแต่กรณี)                   จ านวน  1 ฉบับ  
   5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)       
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน                       จ านวน  ๑  ฉบับ 

6. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 
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 7. ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.8),(ส.ด.9),(ส.ด.43)       จ านวน  1 ฉบับ   
 

     ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ เอ 4 และให้ผู้สมัครสอบรับรอง
ส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้  
                     3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

           ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 100 บาท (เมื่อสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร ได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น และเมื่อผู้สมัครได้สมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 
จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

 

                      เงื่อนไขในการสมัคร 
              ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น 

  4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
       องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
พร้อมด้วยเลขประจ าตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยจะปิดประกาศให้ทราบ
ไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
หรือดูรายละเอียดได้ท่ี www.thawornwattana.go.th 

5. ก าหนดสอบภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
ก าหนดด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้ 
เวลา   09.00 – 10.30 น.   (ภาค ก) สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
เวลา   10.31 – 12.00 น.  (ภาค ข) สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
เวลา   14.00 น.เป็นต้นไป  (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ 

6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านวิธีการสรรหาและเลือกสรรประเมินสรรถนะ ในแต่ละภาค ที่สอบตามหลักเกณฑ์ไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่
สอบได้ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การสรรหาฯ 

7.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร    
          องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ                          

คะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 30 มีนาคม  2563  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร หรือดูรายละเอียดได้ท่ี www.thawornwattana.go.th 

8.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร    
        8.1 องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่
ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน           
ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
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         8.2 องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้แต่ละ
ต าแหน่งไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่มีการเรียกตัว
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในครั้งนี้ยงัมผีล
ใช้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้ผ่าน การสรรหาและเลือกสรรนี้มีอายุครบ 1 ปี หรือวันที่
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้วแต่กรณี 
         8.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้ ไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คือ 
     (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
   (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา
ก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน 
นับต้ังแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

  (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่เป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
      หมายเหตุ  ในกรณีเกิดปัญหาในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ

ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
   

  9. เงื่อนไขการจ้าง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา จะด าเนินการเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับที่ใน
แต่ละต าแหน่งของต าแหน่งว่างมาท าสัญญาจ้าง ดังนี้ 

1)  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหา 
และเลือกสรรได้ เพ่ือท าสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563  (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าแพงเพชร (ก.อบต.
จังหวัดก าแพงเพชร)) ก่อน 

2) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่าน การสรรหา                 
และเลือกสรรได้ เพ่ือท าสัญญาจ้าง มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2563 
      องค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตาม
ประกาศนี้ ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ยุติธรรม และโปร่งใส ตามแนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่าลงเชื่อ หรือยอมเสีย
ทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใด
เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริต เพ่ือให้สอบคัดเลือกได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหารและเลือกสรรได้ทราบ 
เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

         ( นายภูษิต  ภิรมจิตร ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
 
 



ภาคผนวก  ก. 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖3 

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

ประเภทพนักงานจ้าง : พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)   
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัด  ส านักงานปลัด 
อัตราว่าง  จ านวน  1 อัตรา 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน

ด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
   ๑.๑  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป  ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน 

รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  และการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

๑.๒  จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการ         
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

๑.3  ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

๑.4 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ                
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 

๑.5  ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน  เช่น                  
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

๑.6 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

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

1.8  จัดท าฎีกาของส านักงานปลัด ฎีกาตามงบประมาณ ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ ฎีกาเงิน
สะสม พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน 

  ๑.9  ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
  ๑.๑0  อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ 
ประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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      ๒. ด้านการบริการ 
๒.๑  ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ   

ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
๒.๓  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
๒.๔  ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน

ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

       1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร
และธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์ หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
                     3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป  
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก. อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

อัตราคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกิจ 
- วุฒิ ปวช. ได้รับค่าตอบแทนเดือน ๆ ละ 9,400.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนๆ ละ 

2,000.- บาท รวม  11,400.-  บาท (หนึง่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
- วุฒิ ปวท.  ได้รับค่าตอบแทนเดือน ๆ ละ 10,840.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนๆ ละ 

2,000.- บาท รวม 12,840.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
- วุฒิ ปวส.  ได้รับค่าตอบแทนเดือน ๆ ละ 11,500.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนๆ ละ 

1,785.- บาท รวมแล้วไม่เกิน 13,285.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
 

 
 

 ระยะเวลาการจ้าง  
 ท าสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ 3 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดก าแพงเพชร  ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบ การจ้าง  
 
 
 

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



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม  2563 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
     ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
จ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  
     1.1  มีความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
     1.2  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งหรือทักษะ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
จ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  
    (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ)     
ค. ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 25 คะแนน 
     3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน 
     3.3  มนุษยส์ัมพันธ์  25 คะแนน 
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ  25 คะแนน 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(แบบปรนัย) 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(แบบปรนัย) 
  
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  

 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

  1.  การสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 
  2.  การสอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก. 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖3 
********************* 

   

ประเภทพนักงานจ้าง : พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)   
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    สังกัด  กองคลัง 
อัตราว่าง  จ านวน  1 อัตรา 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  ปฏิบัติงาน

พัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การบังคับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ   ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง               

การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 
๑.๒ ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ               

เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
๑.๓ ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกเรื่องย่อเกี่ยวกับงานพัสดุ               

เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 
๑.๔  รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอผู้บังคับบัญชาใน

หน่วยงาน 
๑.๕  ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๑.๖  ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ ให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
1.7  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปีงบประมาณให้สอดคล้อง

กับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการด าเนินการแล้วเสร็จ 
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

พัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

๒. ด้านการบริการ 
๒.๑  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
๒.๒  ประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่ว ไป                          

เพ่ือให้บริการช่วยเหลือในด้านทีต่นรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
                        / 2. ได้รับประกาศ... 
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  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร
และธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์ หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
                 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก. อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

อัตราคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกิจ 
- วุฒิ ปวช. ได้รับค่าตอบแทนเดือน ๆ ละ 9,400.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนๆ ละ 

2,000.- บาท รวม  11,400.-  บาท (หนึง่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
- วุฒิ ปวท.  ได้รับค่าตอบแทนเดือน ๆ ละ 10,840.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนๆ ละ 

2,000.- บาท รวม 12,840.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
- วุฒิ ปวส.  ได้รับค่าตอบแทนเดือน ๆ ละ 11,500.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนๆ ละ 

1,785.- บาท รวมแล้วไม่เกิน 13,285.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
 

 
 

 ระยะเวลาการจ้าง  
 ท าสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ 3 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดก าแพงเพชร  ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบ การจ้าง  
 
 

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



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖3 

 
วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 

     ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
จ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  
     1.1  มีความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้ช่วย   
เจ้าพนักงานพัสดุ 
     1.2  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งหรือทักษะเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข.)  
จ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  
    (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัสดุ)     
ค. ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 25 คะแนน 
     3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน 
     3.3  มนุษยส์ัมพันธ์  25 คะแนน 
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ  25 คะแนน 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

โดยวิธีการสอบแบบปรนัย 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบแบบปรนัย 
  
 
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  

 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

  1.  การสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 
  2.  การสอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ภาคผนวก  ก. 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖3 
********************* 

   
ประเภทพนักงานจ้าง : พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)   

ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  สังกัด  กองคลัง 
อัตราว่าง  จ านวน  1 อัตรา 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ า เป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

         โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ   ดังนี้ 
๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม            

ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป ตามเป้าหมายที่ 
ก าหนด 

 1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บได้
อย่าง ครบถ้วน  

1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้เป็นไป
ตาม กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง  

1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน เพ่ือเป็น 
ข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา  

1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บ
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมีความ ถูกต้อง
และ สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่าง ๆ จัดเก็บ
รักษา หรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้เป็น ข้อมูล
ใน การด าเนินงาน  

1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุมหรือ 
ด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้อง  

1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป เพ่ือขอ
ความ ช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ การท างานของ
หน่วยงาน 
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          ๒. ด้านการบริการ 

2.1 ให้ค าแนะน าตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา 
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ  

2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ  
ช่วยเหลือแลความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์ต่อการ  
ท างานของหน่วยงาน 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร
และธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
                3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป  
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก. อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 

อัตราคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกิจ 
- วุฒิ ปวช. ได้รับค่าตอบแทนเดือน ๆ ละ 9,400.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนๆ ละ 

2,000.- บาท รวม  11,400.-  บาท (หนึง่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
- วุฒิ ปวท.  ได้รับค่าตอบแทนเดือน ๆ ละ 10,840.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนๆ ละ 

2,000.- บาท รวม 12,840.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
- วุฒิ ปวส.  ได้รับค่าตอบแทนเดือน ๆ ละ 11,500.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนๆ ละ 

1,785.- บาท รวมแล้วไม่เกิน 13,285.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
 

 
 

ระยะเวลาการจ้าง  
 ท าสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ 3 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดก าแพงเพชร  ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบ การจ้าง  
 
 

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



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 

 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  3 มีนาคม  2563 
วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 

     ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
 

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
จ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  
     1.1  มีความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
     1.2  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งหรือทักษะ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
จ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  
    (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้)     
ค. ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 25 คะแนน 
     3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน 
     3.3  มนุษยส์ัมพันธ์  25 คะแนน 
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ  25 คะแนน 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

โดยวิธีการสอบแบบปรนัย 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบแบบปรนัย 
  
 
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  

 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

  1.  การสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 
  2.  การสอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 
******************************* 

 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง :  พนักงานจ้างทั่วไป   (รหัส 01) 
     ต าแหน่ง    คนงานทั่วไป  (นักการภารโรง)         สังกัด ส านักงานปลัด 
     อัตราว่าง   จ านวน  1  อัตรา  

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเปิด-ปิด ส านักงาน ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และ

ทรัพย์สินของทางราชการ และงานปรับปรุงมิทัศน์ ตัดหญ้าสนามหญ้า ตัดแต่งสวน พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ าต้นไม้ หรือ
งานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- เพศชาย 
- ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ 
-    มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน ทางด้านช่างไม ้สามารถดูแล 
     ซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาขัดข้องวัสดุ ครุภัณฑ์ได้เบื้องต้น 
 

 
4.  ระยะเวลาการจ้าง  จ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 

5.  ค่าตอบแทน   9,000 บาท 

6. เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว 1,000 บาท    

7.  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  3  มีนาคม 2563 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
      ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (นักการภารโรง)          

 

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  
       1.1  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
        -  คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย 
        -  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง                  
จ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน    
    (ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง)     
ค. ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 25 คะแนน 
     3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน 
     3.3  มนุษยส์ัมพันธ์  25 คะแนน 
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ  25 คะแนน 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

โดยวิธีการสอบแบบปรนัย 
 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบแบบปรนัย 
  
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม  2563 
******************************* 

 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง :  พนักงานจ้างทั่วไป   (รหัส 02) 
     ต าแหน่ง    คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข)    สังกัด ส านักงานปลัด 
     อัตราว่าง   จ านวน  1  อัตรา  

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ 

การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  
โดยปฏิบัติงานดังนี้ 
1. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
2. จัดท าหนังสือรับ – ส่งของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
3. จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ 
5. การบันทึกรายงานแผนงานโครงการในระบบออนไลน์ ของกองทุน 
6. จัดท าเอกสารบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน/การจัดซื้อ/จ้าง ของกองทุนฯ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- เพศหญิง , เพศชาย 
- ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ 
- สามารถปฏิบัติงาน ตามลักษณะงานที่ก าหนดได้ 

 

4.  ระยะเวลาการจ้าง  จ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 

5.  ค่าตอบแทน   9,000 บาท 

6. เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว 1,000 บาท    

7.  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  3  มีนาคม 2563 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
      ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข) 

 

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  
       1.1  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
        -  คณิตศาสตร์ 
        -  ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงาน
จ้างและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง 
        - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง                  
จ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน    
    (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับเฉพาะส าหรับงาน 
ที่จะจ้าง ต าแหน่ง ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข)     
ค. ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 25 คะแนน 
     3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน 
     3.3  มนุษยส์ัมพันธ์  25 คะแนน 
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ  25 คะแนน 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

โดยวิธีการสอบข้อปรนัย 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อปรนัย  
 
  
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม  2563 
******************************* 

 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง :  พนักงานจ้างทั่วไป  (รหัส 03) 
     ต าแหน่ง    คนงานทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง)      สังกัด ส านักงานปลัด 
     อัตราว่าง   จ านวน  1  อัตรา  

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ 

ในการใช้รถยนต์ ตลอดจนช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านการใช้แรงงานทั่วไปอันเป็นประโยชน์ต่อราชการและ
ส่วนรวม งานธุรการ งานสารบรรณ หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- เพศชาย 
- ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ 
- มีสุขภาพแข็งแรง 
-    มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 

 
4.  ระยะเวลาการจ้าง  จ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 

5.  ค่าตอบแทน   9,000 บาท 

6. เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว 1,000 บาท    

7.  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
      ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง)       
 

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  
       1.1  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
        -  คณิตศาสตร์ 
        -  ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงาน
จ้างและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง 
        - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง                  
จ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน    
    (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับเฉพาะส าหรับงาน 
ที่จะจ้าง ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง)     
ค. ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 25 คะแนน 
     3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน 
     3.3  มนุษยส์ัมพันธ์  25 คะแนน 
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ  25 คะแนน 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

โดยวิธีการสอบข้อปรนัย 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อปรนัย  
 
  
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม  2563 
******************************* 

 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง :  พนักงานจ้างทั่วไป  (รหัส 04) 
     ต าแหน่ง    คนงานทั่วไป  (พนักงานขับรถบรรทุกน ้าอเนกประสงค์)    สังกัด ส านักงานปลัด 
     อัตราว่าง   จ านวน  1  อัตรา  

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานขับรถน้ าเอนกประสงค์ ต้องมีความรู้ความช านาญการในการขับรถน้ าอเนกประสงค์ 

(เครื่องจักรขนาดเบา) ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของรถน้ าอเนกประสงค์ และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- เพศชาย 
- ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ 
- มีสุขภาพแข็งแรง 
-    มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ขึ้นไป 

-    มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตาม 
     กฎหมาย 

 
4.  ระยะเวลาการจ้าง  จ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 

5.  ค่าตอบแทน   9,000 บาท 

6. เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว 1,000 บาท    

7.  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  3 มีนาคม 2563 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
      ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (พนักงานขับรถบรรทุกน ้าอเนกประสงค์)     

 

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  
       1.1  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
        -  คณิตศาสตร์ 
        -  ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงาน
จ้างและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง 
        - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง                  
จ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน    
    (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับเฉพาะส าหรับงาน 
ที่จะจ้าง ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน ้าอเนกประสงค์)     
ค. ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 25 คะแนน 
     3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน 
     3.3  มนุษยส์ัมพันธ์  25 คะแนน 
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ  25 คะแนน 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

โดยวิธีการสอบข้อปรนัย 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อปรนัย  
 
  
 
 
โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 
******************************* 

 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง :  พนักงานจ้างทั่วไป  (รหัส 05) 
     ต าแหน่ง    คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)   สังกัด ส านักงานปลัด 
     อัตราว่าง   จ านวน  2  อัตรา  
 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย  

อุทกภัย วาตภัย  และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย 
           (๒) เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนเผชิญเหตุ แผนการ
อพยพประชาชนจากพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
  (๓) โครงการอบรมและแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ า 
  (๔)  ฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฝึกซ้อมการเข้าระงับอัคคีภัยและ อื่นๆ 
  (๕) จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  (๖) รวบรวม จัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ส ารวจแหล่งน้ า เส้นทางจราจร  
แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย  เป็นต้น   
  (๗) รวบรวม จัดท าข้อมูลการช่วยเหลือ ส ารวจความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ ในพ้ืนที่  
เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
  (๘)  จัดท ารายงาน บันทึกและสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 
  (๙) ศึกษาติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  (๑๐) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
  (๑1) ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย  เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง 
  (๑2) ปฏิบัติงานขับรถยนต์ในการปฏิบัติหน้าที่และดูแลรักษารถยนต์ตามระเบียบฯ 
                     (๑3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

                          /2.  ด้านการ... 
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3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- เพศชาย 
- ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ 
-    มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
-    มีใบขับขี่รถยนต์และมีความสามารถในการขับรถยนต์ 

4.  ระยะเวลาการจ้าง  จ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 

5.  ค่าตอบแทน   9,000 บาท 

6. เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว 1,000 บาท    

7.  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
      ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  
       1.1  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
        -  คณิตศาสตร์ 
        -  ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงาน
จ้างและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง 
        - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง                  
จ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน    
    (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับเฉพาะส าหรับงาน 
ที่จะจ้าง ต าแหน่งปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
ค. ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 25 คะแนน 
     3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน 
     3.3  มนุษยส์ัมพันธ์  25 คะแนน 
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ  25 คะแนน 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

โดยวิธีการสอบข้อปรนัย 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อปรนัย  
 
  
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 
******************************* 

 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง :  พนักงานจ้างทั่วไป  (รหัส 06) 
     ต าแหน่ง    คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง )   สังกัด กองคลัง 
     อัตราว่าง   จ านวน  1  อัตรา   

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานดังนี้ 
1.  ส ารวจภาษีส่วนที่ใช้อยู่อาศัย , ท าการค้า , ท าการเกษตรกรรม 
2. จัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
3. ค านวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
4. น าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ส ารวจได้ มาจัดท าฐานข้อมูล 
5. น าข้อมูลรูปแปลงที่ดินลงในโปรแกรมแผนที่ภาษี 
6. ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขต อบต. เพ่ิมเติม 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- เพศชาย , เพศหญิง 
- ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ 
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4.  ระยะเวลาการจ้าง  จ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 

5.  ค่าตอบแทน   9,000 บาท 

6. เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว 1,000 บาท    

7.  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  3 มีนาคม 2563 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
      ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 

 

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  
       1.1  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
        -  คณิตศาสตร์ 
        -  ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงาน
จ้างและระเบียบกฎหมายที่เก่ียว        
        - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ข้องกับต าแหน่ง 
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง                  
จ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน    
    (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับเฉพาะส าหรับงาน 
ที่จะจ้าง ต าแหน่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง)     
ค. ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 25 คะแนน 
     3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน 
     3.3  มนุษยส์ัมพันธ์  25 คะแนน 
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ  25 คะแนน 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

โดยวิธีการสอบข้อปรนัย 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อปรนัย  
 
  
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 
******************************* 

 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง :  พนักงานจ้างทั่วไป  (รหัส 07) 
     ต าแหน่ง    คนงานทั่วไป  (ช่วยงานด้านไฟฟ้า)      สังกัด กองช่าง 
     อัตราว่าง   จ านวน  1  อัตรา  

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป 
๒. ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ภายใต้การก้ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามค้าสั่งหรือแนวทาง

ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน อาทิ การติดตั ง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้
เกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคารส้านักงาน และไฟฟ้าสาธารณะในเขตต้าบลถาวรวัฒนา 

๓. จดัท้าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบ้ารุงรักษา 
๔. เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีจ้านวนเพียงพอ

และพร้อมต่อการใช้งาน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- เพศชาย 
- ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ 
- มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านช่างไฟฟ้าขั้นต้น 
- มีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า 
-    มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
-    มีใบรับรองความรู้ความสามารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

 
 
 

4.  ระยะเวลาการจ้าง  จ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 

5.  ค่าตอบแทน   9,000 บาท 

6. เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว 1,000 บาท    

7.  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถาวรวัฒนา 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 

วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
      ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ช่วยงานด้านไฟฟ้า) 
 

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  
       1.1  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
        -  คณิตศาสตร์ 
        -  ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงาน
จ้างและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับต าแหน่ง 
        - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง                  
จ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน    
    (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับเฉพาะส าหรับงาน 
ที่จะจ้าง ต าแหน่งช่วยงานด้านไฟฟ้า) 
 ค. ภาคคณุสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 25 คะแนน 
     3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน 
     3.3  มนุษยส์ัมพันธ์  25 คะแนน 
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ  25 คะแนน 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 

โดยวิธีการสอบข้อปรนัย 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อปรนัย  
 
  
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


