
 
 
 

 
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

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

  ด้วยเทศบาลตำบลท่าเรือ  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าเรือ  
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๔๘  เตรส  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๑๕  มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่   ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๔๗  หมวด ๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ประกอบกับเทศบาลตำบลท่าเรือ 
ได้มีประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของเทศบาล  ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
เทศบาลแก้ไขปรับปรุงร่างโครงสร้างส่วนแบ่งราชการให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับลักษณะการบริหาร  
อำนาจ  หน้าที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพงานที่เพ่ิมขึ้น ตามประกาศ ก.ท.จ. นครพนม เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ
กิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลท่าเรือ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยให้ปฏิบัติงานในส่วนราชการต่างๆ ตามแผน
อัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   (๑)  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (สังกัดสำนักปลัด) จำนวน ๑  อัตรา                         
             (ตามผนวก ก แนบท้ายประกาศ) 
   (2)  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (สังกัดกองคลัง)        จำนวน 1  อัตรา       

(ตามผนวก ข แนบท้ายประกาศ) 
       (๓)  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัดกองช่าง)          จำนวน ๑  อัตรา 

  (ตามผนวก ค แนบท้ายประกาศ) 
       (๔)  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(สังกัดกองการศึกษา)      จำนวน 1  อัตรา 

(ตามผนวก ง แนบท้ายประกาศ) 
 
 
 
 

/๑.๒ พนักงานจ้างท่ัวไป... 
                     



 
                     -๒- 
 

๑.๒ พนักงานจ้างท่ัวไป 
       (๑)  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน  1  อัตรา 

   (สังกัดสำนักปลัด) 
   (ตามผนวก จ แนบท้ายประกาศ) 

   

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร  
                         ผู้สมัครคัดเลือกซึ่ งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่ วไปและมี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
                         ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
                               ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่ วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๗  
กรกฎาคม  ๒๕๔๗ ดังนี้ 

      ๑.  มีสัญชาติไทย 
      ๒.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
      ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      ๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
สำหรับพนักงานเทศบาล       

      ๕.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

      ๖. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
      ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
      ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครของแต่ละตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 

๓. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่สมัคร 
๓.๑ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัคร ที่สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ  

อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๑  มกราคม 256๕  (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ใน
วันเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๓-๕๐๕ หรือ 
WWW.tharuaenawa.go.th 

๓.๒  สถานที่รับสมัคร  ณ สำนักปลัด  เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
 

/๔.เอกสาร... 
                                         



                                          -๓- 
 
 

๔. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างน้อย ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบพร้อมลง
นามรับรองเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ ดังนี้ 

๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่าย
ครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน) 

๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑ ฉบับ 
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน                จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๔ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด  ซึ่ งออกให้ไม่เกิน  ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร 
จำนวน  ๑  ฉบับ 

๔.๕ สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่เลือกสรร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน
วันที่ปิดรับสมัครการเลือกสรร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

๔.๖ สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน อย่าง
ละ ๑ ฉบับ 

๔.๗ สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ประเภทที่ ๒ ขึ้นไป จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีสมัคร
พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)         

สำหรับการรับสมัครเลือกสรรในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเลือกสรร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
เข้ารับการเลือกสรร  รายใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครเลือกสรร  เทศบาลตำบลท่าเรือ จะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
                         ผู้สมัครเลือกสรรจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท โดย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
เทศบาลตำบลท่าเรือ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร   ในวันที่  ๑  

กุมภาพันธ์  256๕  โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ หรือ WWW.tharuaenawa.go.th  
ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่าเรือ ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรหรือไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกเข้าห้องสอบได้ เมื่อตรวจพบในภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีเทศบาลกำหนด 
 

๗.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
เทศบาลตำบลท่าเรือ จะทำการสอบคัดเลือก ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม   
1. สอบข้อเขียน    เวลา  09.๐0 – ๑๒.๐๐ น. 
2. สอบสัมภาษณ์   เวลา ๑๓.00  น. เป็นต้นไป 

 
 

/๘. หลักเกณฑ์... 
 

                                                              

http://www.thangphra.go.th/


                                                                 
                                                              -๔- 
 

๘. หลักเกณฑ์การเลือกสรร  
จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างโดยยึดหลักสมรรถนะ ความ

เท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                         ๘.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยคำนึงถึงระดับ
ความรู้และความสามารถ ที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 
๕๐ คะแนน) 
                         ๘.๒ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ
ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
                          ๘.๓ การสัมภาษณ์ การประเมินบุคคล (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยจะประเมินผู้เข้าสอบ
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ
พฤติกรรมที่ปรากฏในทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ตลอดจนทัศนคติและแรง
จูงในในการทำงานและความสามารถพิเศษ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการช่วยเหลือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

  
  

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๙.๑ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติ  และหลักฐานครบถ้วนตามท่ีกำหนด 

                           ๙.๒ การตัดสินผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในแต่ละภาคต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะ
มีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค) ต่อไป 
                          ๙.๓ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการเลือกสรรตามลำดับ 
 

๑๐. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
                         ๑๐.๑ เทศบาลตำบลท่าเรือ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสมรรถนะไม่ต่ำร้อยละ ๖๐ ของ
ภาคความรู้สามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๕  

๑๐.๒ เทศบาลตำบลท่าเรือ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบ
ได้ ใน วั น ที่  ๔  กุ มภ าพั น ธ์  ๒ ๕ ๖ ๕  โดยปิ ดป ระกาศ ไว้  ณ  ส ำนั ก งาน เทศบาลตำบลท่ า เรื อ  ห รื อ 

WWW.tharuaenawa.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒๕๓-๓๕๐๕  โดยจะประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการสรรหาเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนรวมเท่ากันจะ
ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้รับลำดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร                                                                                     

๑๐.๓ การขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรได้ จะมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้
เข้ารับการคัดเลือกได้ เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เว้นแต่ เทศบาลตำบลท่าเรือ จะมีการคัดเลือกเพ่ือ
สั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้เข้ารับการคัดเลือกไว้ใหม่แล้วให้
ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 

 
 

/๑๑.การบรรจุ... 
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                                         -๕- 
 

๑๑. การบรรจุแต่งตั้งและการทำสัญญาจ้าง 
๑๑.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้

สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง  ตามตำแหน่งว่างของเทศบาลตำบลท่าเรือ ทั้งนี้ผู้สอบแข่งขันได้ประเภทพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม (ก.ท .จ.
นครพนม) ก่อนถึงจะบรรจุแต่งตั้งได้  

๑๑.๒ ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาที่สูง
กว่าที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

๑๑.๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้าทำสัญญากับเทศบาลตำบลท่าเรือ ภายในเวลาที่เทศบาล
ตำบลท่าเรือกำหนด 

๑๑.๔ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังนี้                           ๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสอบได้ 

       ๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด 
       ๓. หากภายหลังปรากฏว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติทั่วไปและเฉพาะ

สำหรับตำแหน่งที่สอบได ้
๑๑.๕ การทำสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตาม

ภารกิจของเทศบาลตำบลท่าเรือ ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และจะเรียกมาทำสัญญาจ้าง
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม (ก.ท.จ.นครพนม) แล้ว สำหรับผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปตามลำดับที่ในบัญชีตามตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร  เทศบาลตำบล
ท่าเรือ จะมีหนังสือแจ้งใหม้าทำสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  256๕ 
 
 

(นายขวัญใจ  ชาสงวน) 
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลฯ ลงวันที่  ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๕) 
“หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    จำนวน  ๑   อัตรา 

(สังกัดสำนักปลัด) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้ การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

          โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     ๑.ด้านการปฏิบัติการ 

                       ๑.๑ สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนส่งเสริมพัฒนา
ประสานงาน  ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน  เพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชนและ
สนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน 
                        ๑.๒ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ  และมีความคิดริเริ่ม  เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพ่ึงพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
                       ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพ่ือสร้างพลังชุมชนให้เป็นฐานการ
พัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องเข้มแข็ง  ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรและเครือข่ายองค์กร
ประชาชน ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน 
                       ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน  กระบวนการกลุ่ม  
รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น  วิเคราะห์ ตัดสินใจ  วางแผน
และดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน  เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการชุมชนและ
ท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
                      ๑.๕ ส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนา ให้คำปรึกษา  แนะนำด้านวิชาการและปฏิบัติงานด้าน
เศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก  ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ  แก่กลุ่มองค์กร เครือข่าย
องค์กรประชาชน และชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้  ในทางเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจฐานราก  มีความเข้มแข็ง สมดุล และมั่นคง 
                     ๑.๖ ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนตลอดจน
ดำเนินการและเอ้ืออำนวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                      ๑.๗ เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ
เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
                      ๑.๘ ร่วมจัดทำโครงการต่าง ๆ ร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่  เช่น โครงการกองทุนหมู่ บ้าน 
โครงการชุมชนพอเพียง โครงการ SML เป็นต้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และเสริมสร้างให้
เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
                     ๑.๙ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัฒนาชุมชน  และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส  
เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
/๑.๑๐ ปฏิบัติงาน... 

                                                                 



                                                                   -๒- 
 
                        ๑.๑๐ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

     ๒. ด้านการบริการ 
                         ๒.๑ ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือ
นำไปใช้ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป 
                        ๒.๒ ตอบปัญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝ่าย 
                        ๒.๓ ติดต่อประสานงานหน่วยงานองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการช่วยเหลือบำบัด แก้ไข
ปัญหาแก่ชุมชน ประชาชนในทุกด้าน 
                       ๒.๔ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการดำเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจและกระตุ้นปลูกฝังให้ประชาชนมีความสนใจให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อชุมชน 
                       ๒.๕ ให้คำแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

         คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

                    ๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต.รับรอง 
                    ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.รับรอง 
                    ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.รับรอง 

         ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน  ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1 
1.๒ ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
      ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว                                ระดับ 1 
1.๓ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1 
1.๔ ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน                                                       ระดับ ๑ 
๑.๕ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้                                                ระดับ ๑ 
๑.๖ ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ                                                 ระดับ ๑ 

           2. ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง   ประกอบด้วย 
2.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1 
2.๒ ทักษะการประสานงาน                                                       ระดับ 1 
2.๓ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1 
๒.๔ ทักษะการบริหารข้อมูล                                                       ระดับ ๑ 
๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร  การนำเสนอ  และการถ่ายทอดความรู้            ระดับ ๑ 

/๓. สมรรถนะ... 
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3.  สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1  สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 

3.1.1  การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าในในองค์กรและระบบงาน                      ระดับ 1 
3.1.4  การบริการเป็นเลิศ    ระดับ 1 
3.1.5  การทำงานเป็นทีม    ระดับ 1 

3.2  สมรรถนะประจำสายงาน 
3.2.1  การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2  การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
3.2.3  การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์                ระดับ 1 
3.2.4  ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1 
3.2.5  ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ                                ระดับ 1 

 

อัตราค่าตอบแทน 
           -คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรอืคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้                               
ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๗๘๕ บาท  รวมเป็นเงินจำนวน  
๑๓,๒๘๕  บาท   

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ  
เดียวกัน ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน  
๑๒,๘๔๐  บาท    

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน                     
ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๙,๔๐๐  บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน  
๑๑,๔๐๐  บาท    
                                                                    

           ระยะเวลาการจ้าง 
           ผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างประเภทพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
สามารถแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           /หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (สังกัดสำนักปลัด) 

………………………………………………………………. 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๑๕๐  คะแนน 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน  โดยวิธีปรนัย 

-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยคำนึงถึงระดับความรู้และ
ความสามารถ ที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
 -ทดสอบภาคความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

 

      ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  ๕0  คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
-การสัมภาษณ์ การประเมินบุคคล (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยจะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏในทาง
อ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงในในการทำงานและ
ความสามารถพิเศษ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการช่วยเหลือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในแต่ละภาคต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค) ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข 
 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคล ฯ ลงวันที่  ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๕) 
“หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๒. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   จำนวน  ๑   อัตรา 
(สังกัดกองคลัง) 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน

พัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ  แนะนำ  ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา  จัดซื้อ  ว่าจ้าง  การเก็บรักษา นำส่ง  การ
ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 

๑.๒ ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ  การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  
เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน 

๑.๓ ร่างและตรวจสัญญาซื้อ  สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพ่ือ
เป็นหลักฐานในการดำเนินงาน 

๑.๔ รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ  เพ่ือจัดทำรายงาน  และนำเสนอผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน 

๑.๕ ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ  เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๑.๖ ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๑.๗ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส  หรือประจำปีงบประมาณ  ให้

สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน  พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดำเนิน
แล้วเสร็จ 

๑.๘ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัสดุ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 
                   ๒.๑ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง 
                 ๒.๒ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือ
ให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

          ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล  พาณิชยการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป ช่างโยธา  ก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล  ช่างไฟฟ้า  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
          ๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์  การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรม เครื่องกล  พาณิชยการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา  ก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล  ช่าง
ไฟฟ้า  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ได ้
          ๓.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์  การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขี ยนแบบ 
วิศวกรรม  เครื่องกล  พาณิชยการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา  ก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล  ช่างไฟฟ้า
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)       ระดับ 1 
          ๑.๒ ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
                ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                       ระดับ ๑ 
          ๑.๓ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                               ระดับ ๑ 
          ๑.๔ ความรู้เรื่องกฎหมาย  (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)        ระดับ ๑ 
          ๑.๕ ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี                                         ระดับ ๒ 
          ๑.๖ ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ                          ระดับ ๒ 
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 

2.๑  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                  ระดับ 1 
2.๒  ทักษะการประสานงาน           ระดับ 1 
2.๓  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ         ระดับ 1 
๒.๔ ทักษะการบริหารข้อมูล                                                    ระดับ ๑ 

3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1    การมุ่งผลสัมฤทธิ์        ระดับ 2 
3.1.2    การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม         ระดับ 1 
3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน              ระดับ 1 
3.1.4    การบริการเป็นเลิศ              ระดับ 1 
3.1.5    การทำงานเป็นทีม               ระดับ 1 
 
 
 

  /๓.๒ สมรรถนะ... 



                                    -๓- 
3.2 สมรรถนะประจำสายงาน 

3.2.1    การยึดมั่นในหลักเกณฑ์                              ระดับ 1 
3.2.2    การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ         ระดับ 1 
3.2.3    ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน          ระดับ 1 
 

           อัตราค่าตอบแทน 
           -คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรอืคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้                               
ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๗๘๕ บาท  รวมเป็นเงินจำนวน  
๑๓,๒๘๕  บาท   

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ  
เดียวกัน ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน  
๑๒,๘๔๐  บาท    

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน                     
ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๙,๔๐๐  บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน  
๑๑,๔๐๐  บาท    
             

           ระยะเวลาการจ้าง 
           ผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างประเภทพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
สามารถแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/หลักเกณฑ์... 

 



-๔- 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (สังกัดกองคลัง) 

………………………………………………………………. 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๑๕0  คะแนน 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน  โดยวิธีปรนัย 

-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยคำนึงถึงระดับความรู้และ
ความสามารถ ที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
 -ทดสอบภาคความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

 

      ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  ๕0  คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
-การสัมภาษณ์ การประเมินบุคคล (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยจะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏในทาง
อ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงในในการทำงานและ
ความสามารถพิเศษ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการช่วยเหลือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในแต่ละภาคต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค) ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ค 
 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคล ลงวันที่ ๑๓  มกราคม  256๕) 
“หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๓.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน  ๑   อัตรา 
   (สังกัดกองช่าง) 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน

ด้านธุรการ  สารบรรณ  บันทึกข้อมูล  หรือบริหารทั่วไป  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  
ภายใต้การกำกับ  แนะนำ  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

              ๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป  ได้แก่  การรับ -ส่งหนังสือ การลงทะเบียน  
รับหนังสือ  การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  การบันทึกข้อมูล  การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์เอกสาร 
จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม  เป็นต้น  เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
             ๑.๒ จัดเก็บเอกสาร  หนังสือราชการ  หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
            ๑.๓ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ  เช่น  สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  รายชื่อพนักงาน  ข้อมูล
จำนวนบุคลากร  เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาสำหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้ 
            ๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 
           ๑.๕ จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน  หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือแจ้งให้
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  หรือดำเนินการต่าง ๆ ต่อไป 
           ๑.๖ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ
รักษา  การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เพ่ือให้
การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง  และมีความพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 
           ๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน(ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ  เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
           ๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  และมีหลักฐานในการประชุม 
          ๑.๙ จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ  และโครงการต่าง ๆ  เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 
          ๑.๑๐ ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

/๑.๑๑ อำนวย... 
 
 
 



     -๒- 
 

             ๑.๑๑ อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการประชุม 
และการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
             ๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงาน
สารบรรณ  งานธุรการ งานบริหารทั่วไป  งานการบริหารงานบุคคล  งานพัสดุครุภัณฑ์  งานงบประมาณ   งาน
ประชาสัมพันธ์  และงานประชุม  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 
               ๒.๑ ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร  ประชาชน  ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
               ๒.๒ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

     ๒.๓ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
                ๒.๔ ผลิตเอกสารต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

          ๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 
          ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.
,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 
         ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง    
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)       ระดับ 1 
          ๑.๒ ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
                ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                       ระดับ ๑ 
          ๑.๓ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                               ระดับ ๒ 
          ๑.๔ ความรู้เรื่องกฎหมาย  (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)        ระดับ ๑ 
          ๑.๕ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้                                            ระดับ ๑ 
 

 
 

/๒. ทักษะ... 



-๓- 
 

2. ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 
2.๑  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                         ระดับ 1 
2.๒  ทักษะการประสานงาน                  ระดับ 1 
2.๓  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ                ระดับ 1 
๒.๔ ทักษะการบริหารข้อมูล                                                           ระดับ ๑ 

3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1    การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ ๑ 
3.1.2    การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม       ระดับ 1 
3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน            ระดับ 1 
3.1.4    การบริการเป็นเลิศ            ระดับ 1 
3.1.5    การทำงานเป็นทีม             ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจำสายงาน 
3.2.1    การยึดมั่นในหลักเกณฑ์                                   ระดับ 1 
3.2.2    การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ              ระดับ 1 
3.2.3    ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน               ระดับ 1 

 

อัตราค่าตอบแทน 
           -คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรอืคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้                               
ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๗๘๕ บาท  รวมเป็นเงินจำนวน  
๑๓,๒๘๕  บาท   

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ  
เดียวกัน ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน  
๑๒,๘๔๐  บาท    

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน                     
ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๙,๔๐๐  บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน  
๑๑,๔๐๐  บาท                 
 

           ระยะเวลาการจ้าง 
           ผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างประเภทพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
สามารถแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี 
 
 
 
 

 

 

 

 

/หลักเกณฑ์... 



-๔- 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัดกองช่าง) 

………………………………………………………………. 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๑๕0  คะแนน 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน  โดยวิธีปรนัย 

-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยคำนึงถึงระดับความรู้และ
ความสามารถ ที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
 -ทดสอบภาคความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

 

      ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  ๕0  คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
-การสัมภาษณ์ การประเมินบุคคล (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยจะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏในทาง
อ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงในในการทำงานและ
ความสามารถพิเศษ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการช่วยเหลือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในแต่ละภาคต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค) ต่อไป  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ง 

 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลฯ ลงวันที่  ๑๓ มกราคม  256๕) 
“หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๓.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน  ๑   อัตรา 
   (สังกัดกองการศึกษา) 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน

ด้านธุรการ  สารบรรณ  บันทึกข้อมูล  หรือบริหารทั่วไป  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  
ภายใต้การกำกับ  แนะนำ  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
 ๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป  ได้แก่  การรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียน  รับ

หนังสือ  การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  การบันทึกข้อมูล  การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์เอกสาร 
จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม  เป็นต้น  เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
           ๑.๒ จัดเก็บเอกสาร  หนังสือราชการ  หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา 
และเป็นหลักฐานทางราชการ 
           ๑.๓ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ  เช่น  สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  รายชื่อพนักงาน  ข้อมูลจำนวน
บุคลากร  เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาสำหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได ้
          ๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 
          ๑.๕ จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน  หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือแจ้งให้
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  หรือดำเนินการต่าง ๆ ต่อไป 
          ๑.๖ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ
รักษา  การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เพ่ือให้
การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง  และมีความพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 
           ๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน(ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ  เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
           ๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  และมีหลักฐานในการประชุม 
           ๑.๙ จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ  และโครงการต่าง ๆ  เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 
           ๑.๑๐ ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

/๑.๑๑ อำนวย... 
 

                                                                    



 
                                                                    -๒- 
 

              ๑.๑๑ อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการประชุม 
และการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
               ๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ  งานธุรการ งานบริหารทั่วไป  งานการบริหารงานบุคคล  งานพัสดุครุภัณฑ์  งานงบประมาณ   
งานประชาสัมพันธ์  และงานประชุม  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  

    2. ด้านการบริการ 
               ๒.๑ ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร  ประชาชน  ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
              ๒.๒ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

    ๒.๓ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
              ๒.๔ ผลิตเอกสารต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

          ๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 
          ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.
,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 
         ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง    
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)       ระดับ 1 
          ๑.๒ ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
                ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                       ระดับ ๑ 
          ๑.๓ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                               ระดับ ๒ 
          ๑.๔ ความรู้เรื่องกฎหมาย  (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)        ระดับ ๑ 
          ๑.๕ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้                                            ระดับ ๑ 

 
 

/๒.ทักษะ... 



 
-๓- 

 
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 

2.๑  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                     ระดับ 1 
2.๒  ทักษะการประสานงาน              ระดับ 1 
2.๓  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ            ระดับ 1 
๒.๔ ทักษะการบริหารข้อมูล                                                       ระดับ ๑ 

3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1    การมุ่งผลสัมฤทธิ์           ระดับ ๑ 
3.1.2    การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม            ระดับ 1 
3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน                 ระดับ 1 
3.1.4    การบริการเป็นเลิศ                 ระดับ 1 
3.1.5    การทำงานเป็นทีม                  ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจำสายงาน 
3.2.1    การยึดมัน่ในหลักเกณฑ์                               ระดับ 1 
3.2.2    การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ         ระดับ 1 
3.2.3    ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน          ระดับ 1 

 

อัตราค่าตอบแทน 
 -คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้                               

ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๗๘๕ บาท  รวมเป็นเงินจำนวน  
๑๓,๒๘๕  บาท   

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ  
เดียวกัน ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน  
๑๒,๘๔๐  บาท    

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน                     
ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๙,๔๐๐  บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน  
๑๑,๔๐๐  บาท    
 

           ระยะเวลาการจ้าง 
           ผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างประเภทพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
สามารถแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี 
 
 

 

 

 

 

 

/หลักเกณฑ์... 



-๔- 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัดกองการศึกษา) 

………………………………………………………………. 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๑๕0  คะแนน 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน  โดยวิธีปรนัย 

-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยคำนึงถึงระดับความรู้และ
ความสามารถ ที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
 -ทดสอบภาคความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

 

      ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  ๕0  คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
-การสัมภาษณ์ การประเมินบุคคล (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยจะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏในทาง
อ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงในในการทำงานและ
ความสามารถพิเศษ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการช่วยเหลือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในแต่ละภาคต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค) ต่อไป  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก  จ 
 

(แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคล ฯ ลงวันที่  ๑๓   มกราคม  256๕) 
“หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 

 

พนักงานจ้างทั่วไป 
๕.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)   จำนวน  ๑   อัตรา 
   (สังกัดสำนักปลัด) 
     หน้าที่และความรับผิดชอบ 
               ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
           มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายกำหนด    

อัตราค่าตอบแทน 
          -ค่าตอบแทน  ๙,๐00  บาท  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน  
๑๐,๐๐๐ บาท  
          ระยะเวลาการจ้าง 
           ผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไปสามารถ
แต่งตั้งและทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/หลักเกณฑ์... 
 



-๒- 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)  

(สังกัดสำนักปลัด) 
………………………………………………………………. 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๑๕0  คะแนน 

                ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียนที่เหมาะสม

กับระดับความรู้ความสามารถของแต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้  
                    ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕0  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 

 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร  

ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
การสัมภาษณ์ การประเมินบุคคล (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยจะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรม
ที่ปรากฏในทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงใจในการทำงาน
และความสามารถพิเศษ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการช่วยเหลือปฏิบัติงานอืน่ที่ได้รับมอบหมาย 
และทดสอบการปฏิบัติ  

               ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในแต่ละภาคต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้า
สอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค) ต่อไป  
 
 
 
 

 

 


