
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

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

    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  มีความประสงค์ 
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 – 2566    ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล     
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี       
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  30  มิถุนายน  2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง  
  1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 9  อัตรา 
                          ส านักปลัด   

        1.1.1  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา 
                             1.1.2  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน  2  อัตรา 
                             1.1.3  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา 
                             1.1.4  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา 
                             1.1.5  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 
          กองคลัง 
           1.1.6  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน 1 อัตรา 
           1.1.7  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
    1.2  พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา 
           กองคลัง 
           1.2.1  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา 

    (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์) 
  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ 
สรรหาและการเลือกสรร 

  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  4  ของประกาศ 

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
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   ๑. มีสัญชาติไทย 
   ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘ ปี บริบูรณ์และไม่เกิน  ๖๐ ปี 

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
                 6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องตัน 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล   
   7. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
   8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษ ส าหรับความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
    10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก ปลดออกไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 11. ไม่เป็นผู้เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

 12. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรฯ ทางราชการไม่รับ
สมัครสอบ และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี  
ฝ่ายบริหาร ที่ นว  ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ 
 

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง      
         ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น และจะต้องปฏิบัติงานตามลักษณะงาน      
และความรับผิดชอบ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ก าหนด (รายละเอียดตามภาคผนวก ก 
แนบท้ายประกาศ)   
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  ๓.  การรับสมัคร   
         ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่  19 – 29  มีนาคม 2564  ในวันเวลา
ราชการ ( เวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์  036-792455 

 4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร มีดังนี้   
         4.1 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนาเอกสารซึ่งผู้สมัคร
ได้รับรองความถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ (ด้วยปากกาสีน้ าเงิน) มายื่นในวันรับสมัคร
ดังต่อไปนี้ 

1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน   
(นับถึงวันรับสมัคร) และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง จ านวน 3 รูป 
  2)  ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่รับสมัคร พร้อมส าเนาและรับรองส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 

3) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมส าเนาและรับรองส าเนา   จ านวน  1  ฉบับ 
4)  บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนาและรับรองส าเนา   จ านวน  1  ฉบับ 
5)  ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

ต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร (ฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 
  6) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) หรือ 
  7) หนังสือรับรองประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล พัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) 

8)  หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ใบทหารกองเกิน  (สด.9)  ใบเปลี่ยนชื่อ  –  สกุล  ทะเบียน 
สมรส  ทะเบียนหย่า  หนังสือรับรองการผ่านงาน  เป็นต้น  พร้อมส าเนาและรับรองส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
  9) องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ ไม่รับสมัคร พระภิกษุหรือสามเณร  ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ.ที่ นร  0904/ว9 ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 2510  หนังสือส านักงาน ก.ท.ด่วนมาก ที่ มท 
0311/ว5626  ลงวันที่  23  มกราคม 2521  และตามความในข้อ 5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่   
22  กันยายน  2521 
  * ทั้งนี้  ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด  A 4  เท่านั้น  และส าเนาหลักฐาน
ทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย * 
             4.2 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด หรือยื่นใบสมัครไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบ และหากมีกรณีปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบ จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
      4.3  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า  ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
คณะกรรมการด าเนินการสรรหา และเลือกสรร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับ
การจ้างเป็นพนักงานจ้างต าแหน่งใด ๆ ทุกต าแหน่ง 
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  5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
    ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ  ดังนี้ 
     พนักงานจ้างตามภารกิจ       ค่าธรรมเนียมสอบ    100     บาท 

   พนักงานจ้างทั่วไป   ค่าธรรมเนียมสอบ      50     บาท 
   ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด  

เนื่องจากมีการทุจริต  หรือสื่อไปในทางทุจริต  ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้     

     6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และวัน เวลา และสถานที่สอบ 
  6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที ่ 30  มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์   
  6.2 ก าหนดการสรรหา 
                     วันที่  1  เมษายน พ.ศ.2564  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

-  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป              ( ภาค ก. )    สอบเวลา   09.00 – 10.30 น. 
-  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   ( ภาค ข. )    สอบเวลา   10.30 – 12.00 น. 
-  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง          ( ภาค ค. )    สอบเวลา   13.00 น   เป็นต้นไป 

                        6.3 ประกาศผลการสรรหา 
                       วันที่   2  เมษายน  พ.ศ.2564  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม    
ล านารายณ์ และเว็บไซต์ http://www.nikomlamnarai.go.th 

                        7.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก   
 คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยการประเมิน

สมรรถนะด้วยวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะ 
ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การทดสอบตัวอย่างหรือวิธีอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมู ลที่แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัคร โดยพิจารณา ดังนี้ 
                               (ก)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (แบบปรนัย)  ( 100  คะแนน) 

(ข) สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(แบบปรนัย) คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ 
 (ค) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   โดยวธิีสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินบุคคลพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 
จากประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏอื่น เช่น 
ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน    

8.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านวิธีการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนตามที่ก าหนดในหลักสูตรและ

วิธีการเลือกสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ในแต่ละภาคการสอบ   โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์จะ
ประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงตามล าดับ   ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากผู้ที่อยู่ในล าดับสูง
กว่า บัญชีผู้ผ่านการสรรหาใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชแีต่ถ้ามีการสรรหาในต าแหน่งดังกล่าวนี้อีกและได้
ประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการสรรหาใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาในคร้ังนี้เป็นอันยกเลิก 

4/9. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง....... 
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9.  การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
 9.1  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้

ตามล าดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ตามต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 9.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีคุณวุฒิการศึกษาสูง

กว่าที่ก าหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองมิได้ ผู้ใดได้ขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านสอบคัดเลือกได้ หากมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ คือ 
                     - ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
                     - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจ้างตามวันเวลาที่ก าหนด 
                       - ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่ได้รับการสั่งจ้างพนักงานจ้างใน
ต าแหน่งที่สอบได้นั้น 
                      9.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ การสั่งจ้างต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) 

         ผู้สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม            
ล านารายณ์ในวันและเวลาราชการ พร้อมสอบถามข้อมูลได้ท่ี 036-792455    
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่    11   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
   
 
         (ลงชื่อ)          
                         (นายประทิน  ใจซื่อ) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



ผนวก  ก 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 

------------------------------------------------- 
 
1.  ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (สังกัดส านักปลัด) 
     ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ไป 
     ประเภทต าแหน่ง  คุณวุฒิ 
   

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติสรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร  ส านักงาน 

ในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบั ติ ราชการ งาน
บริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงาน  สัญญาต่างๆ 
เป็นต้น  

1.2 จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติเอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และ ค าสั่งต่างๆ ของ
หน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทาง ราชการ  

1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร ส าหรับการ
ประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร  

1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  

1.5 ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ เป้าหมายตามที่
ก าหนด  

1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพ่ือให้งานด าเนินการไปอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
1.7 ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหาร ของ

หน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป  
2. ด้านการวางแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ

หน่วยงาน หรือ โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านบริการ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับ

เบื้องต้น แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความ
เข้าใจในงานที ่รับผิดชอบ  

 
 



 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.

อบต. รับรอง  
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ 

วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ  สาขาวิชาที่ 
ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชา การ
วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ  สาขาวิชาที่ 
ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
อัตราค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  15,000.- บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี  

หรือตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 

------------------------------------------------- 
 
2.  ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (สังกัดส านักปลัด) 
     ชื่อต าแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์  
     ประเภทต าแหน่ง  ทักษะ  

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
  ขับรถยนต์ ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์หรือปฏิบัติงานอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เพ่ือขับรถยนต์ ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ของรถยนต์หรือปฏิบัติงาน
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไป 
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถยนต์ 
4. หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงความรู้ ความสามารถและ

ทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
อัตราค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ    
                                2,000.- บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี  

     หรือตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 

------------------------------------------------- 
 
3.  ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (สังกัดส านักปลัด) 
     ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     ประเภทต าแหน่ง  คุณวุฒิ  
  

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย 

อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย ในด้านชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน  

1.2 เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายใน รูปแบบต่างๆ เพ่ือด าเนินการป้องกัน
เชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์  

1.3 จัดตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพพร้อม
ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การ ด าเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.4 รวบรวม จัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ส ารวจแหล่งน้ า เส้นทางจราจร 
แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพ่ือจัดท าแผนป้องกันรับ สถานการณ์ และ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์  

1.5 จัดท ารายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรายงาน
ผู้บังคับบัญชา  

1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  

1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่มีความรู้

ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกัน และบรรเทา

สาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้อต้นได้ด้วยตนเอง  

2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความ สะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  

2.4 ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง รวดเร็วทั่วถึง 
 



 
      คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ

ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
อัตราค่าตอบแทน - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.- บาท 
      และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท 
   - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  
                 10,840.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท 
   - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
      11,500.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785.- บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี  

     หรือตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 

------------------------------------------------- 
 
4.  ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (สังกัดส านักปลัด) 
     ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
     ประเภทต าแหน่ง  ทักษะ  

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานขั้นต้นในการช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยปฐมศึกษาให้มี 

ความรู้  ความคิด  ความประพฤติ และความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระดับประถมศึกษา ตลอดจนการจัดแนว
ประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมการ
เรียนรู้  จัดท าสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอยประเภทต่างๆ และการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีการที ่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ คุณลักษณะ 

ตามวัย  
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 
9. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรม 
10. จัดสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน 
11. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นผู้ ที่ม ี

ความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้อง 
สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งจะ 
ระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ  
อัตราค่าตอบแทน        ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ  

2,000.- บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี  

หรือตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์เห็นสมควร 



 
     ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (สังกัดส านักปลัด) 
     ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
     ประเภทต าแหน่ง  คุณวุฒิ  

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง 

วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีการที ่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ คุณลักษณะ 

ตามวัย  
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 
9. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรม 
10. จัดสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน 
11. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย            
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
            1.มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  

หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ และ 
            2.ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฎิบัติงานเกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน
และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ 
            3.มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาติปฎิบัติการสอน หรือ
หนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ 
อัตราค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  15,000.- บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี  

หรือตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์เห็นสมควร 
 
 
 
 
 

 



ผนวก  ก 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 

------------------------------------------------- 
  

5.  ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (สังกัดส านักปลัด) 
     ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     ประเภทต าแหน่ง  คุณวุฒิ  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่ งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ  สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน  
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป  ได้แก่  การรับ – ส่ง 

หนังสือ  การลงทะเบียน  รับหนังสือ  การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  การบันทึกข้อมูล  การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงิน  และการพิมพ์เอกสาร  จดหมาย  และหนังสือราชการต่าง ๆ  การเตรียมการประชุม  เป็นต้น   
เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ  ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

๑.๒  จัดเก็บเอกสาร  หนังสือราชการ  หลักฐานหนังสือ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพ่ือ 
สะดวกต่อการค้นหา  และเป็นหลักฐานทางราชการ 

๑.๓  รวบรวมข้อมูล  จัดเก็บข้อมูลสถิติ  เช่น  สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  รายชื่อ 
พนักงาน ข้อมูลจ านวนบุคลากร  เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหาส าหรับให้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

๑.๔  ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

๑.๕  จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ  
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 

๑.๖  ด าเนินการเกีย่วกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน 
เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพื่อให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ     

๑.๗  การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน  เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน 
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๑.๘  จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ 
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

๑.๙  จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุม การ 
ฝึกอบรม สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ
ด าเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 

๑.๑๐  ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสา 

 



 
๑.๑๑  อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ใน 

เรื่องการประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา 
และบรรลุวัตถุประสงค์ 

๑.๑๒  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

๒. ด้านการบริการ 
๒.๑  ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร  ประชาชน  ผู้ที่มาติดต่อ  และ 

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
๒.๓  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
๒.๔  ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ 

หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

             คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ไดร้ับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 

ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา 
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
อัตราค่าตอบแทน - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.- บาท 
      และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท 
   - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  
                 10,840.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท 
   - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
      11,500.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785.- บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี  

     หรือตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์เห็นสมควร 
 
 



ผนวก  ก 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 

------------------------------------------------- 
 
6.  ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองคลัง) 
     ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
     ประเภทต าแหน่ง  คุณวุฒิ  

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ 
แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

๑. ด้านการปฏิบัติการ  
๑.๑ จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป  

อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่ก าหนด  
๑.๒ รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ  

ประจ าปีของหน่วยงาน และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ เบิก
จ่ายเงิน  

๑.๓ ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการรับ 
จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน  

๑.๔ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบส าคัญ และรายงานทางการเงินและ บัญชี 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงการ ด าเนินการต่างๆ 
ทางการเงินและบัญชี  

๑.๕ ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องใน  
การปฏิบัติงาน  

๑.๖ ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้ เกิด 
ความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่ก าหนดไว้  

๑.๗ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวขอ้งกับ 
งานการเงินและบัญชี เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

๒. ด้านการบริการ  
๒.๑ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  

หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ  
๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือ ขอ 

ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์
ต่อการท างานของหน่วยงาน  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไป  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมี 
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.ก าหนด 
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 



 
 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ 
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษา
วิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก. อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
อัตราค่าตอบแทน  - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท     

  และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท  
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  
  ๑๐,๘๔๐.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท  
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  
  ๑๑,๕๐๐.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๗๘๕.- บาท  

สิทธิประโยชน์   ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ระยะเวลาการจ้าง  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี  

หรือตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 

------------------------------------------------- 
 
7.  ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองคลัง) 
     ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
     ประเภทต าแหน่ง  คุณวุฒิ  

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การ

ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ ใช้งาน  
1.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุการเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพ่ือ 

รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  
1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อสัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพ่ือเป็น 

หลักฐานในการด าเนินงาน  
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดท ารายงาน และน าเสนอ ผู้บังคับบัญชาใน 

หน่วยงาน  
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบ การ  

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
1.7 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาสหรือประจ าปี งบประมาณ ให้ 

สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชา ทราบหลังการด าเนิน
แล้วเสร็จ  

1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
งานพัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ ผู้ร่วมงาน 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 2.2 
ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอ
ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 

เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 



 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี 

เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค เขียน
แบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรืในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบ วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่าง
ไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นี้ได้  
อัตราค่าตอบแทน  - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท     

  และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท  
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  
  ๑๐,๘๔๐.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐.- บาท  
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  
  ๑๑,๕๐๐.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๗๘๕.- บาท  

สิทธิประโยชน์   ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ระยะเวลาการจ้าง  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี  

หรือตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 

------------------------------------------------- 
8.  ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป (กองคลัง) 
     ชื่อต าแหน่ง    คนงานทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเก่ียวกับ
เอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการเก่ียวกับพัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง
รายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวม
ข้อมูลหรือจัด 
          คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

-  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

อัตราค่าตอบแทน  - ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,0๐๐.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ  
   1,๐๐๐.- บาท  

สิทธิประโยชน์   ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ระยะเวลาการจ้าง  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี  

หรือตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์เห็นสมควร 
 
 
     ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง) 
     ชื่อต าแหน่ง    คนงานทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ปฏิบัติงาน
ธุรการ  งานสารบรรณ  ประจ ากองช่าง  รับค าร้อง เกี่ยวกับการขออนุมัติการด าเนินการด้านสาธารณูปโภค 
ติดต่อประสานงานระหว่างประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลด้านสาธารณูปโภคและงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

-  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

อัตราค่าตอบแทน  - ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,0๐๐.- บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ  
   1,๐๐๐.- บาท  

สิทธิประโยชน์   ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ระยะเวลาการจ้าง  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี  

     หรือตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์เห็นสมควร 
 
 
 
 
 



ผนวก  ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 

------------------------------------------------- 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขนั  แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
    - พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
    -ความรู้ความสามารถทั่วไป ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
เหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
    - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
  

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
    - พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2562 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    -  ความรู้เกี่ยวกับการประชมุสภาท้องถ่ิน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
    - ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การบริหารแผนปฏบิัติราชการ การบริหารอาคารสถานที่ การจดัระบบงาน 
    - ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธ ี
    - ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติของต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 
 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
    - ประวัติการศึกษา 
    - ประสบการณ์ในการท างาน 
    - ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติหน้าที่ 
    - บุคลิกภาพ-การแต่งกาย 
    - ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
    - ปฏิภาณไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค ์
    - พฤติกรรมที่แสดงออกด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
  

100 สอบสัมภาษณ ์

รวม 300  
 



ผนวก  ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 

------------------------------------------------- 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขนั  แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

2. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) 
  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
    - พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
    -ความรู้ความสามารถทั่วไป ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
เหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
    - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
  

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
    - พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม 
      ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523  
       และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
    - แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
    - วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย 
    - แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์ 
    - ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติของต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 
 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
    - ประวัติการศึกษา 
    - ประสบการณ์ในการท างาน 
    - ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติหน้าที่ 
    - บุคลิกภาพ-การแต่งกาย 
    - ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
    - ปฏิภาณไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค ์
    - พฤติกรรมที่แสดงออกด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
 

100 สอบสัมภาษณ ์

รวม 300  
 
 
 



 
ผนวก  ข 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 
------------------------------------------------- 

  

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขนั  แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
    - พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
    -ความรู้ความสามารถทั่วไป ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
เหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
    - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
  

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
    - พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2562     
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการและปฏิบตัิการเกี่ยวกับการป้องกัน 
 และบรรเทาสาธารณภัย และภยัอื่นๆ การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ 
ผู้ประสบภัย เป็นต้น 
    - ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติของต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
    - ประวัติการศึกษา 
    - ประสบการณ์ในการท างาน 
    - ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติหน้าที่ 
    - บุคลิกภาพ-การแต่งกาย 
    - ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
    - ปฏิภาณไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค ์
    - พฤติกรรมที่แสดงออกด้านจริยธรรมและคุณธรรม 

100 สอบสัมภาษณ ์

รวม 300  
 
 

 



ผนวก  ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 

------------------------------------------------- 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขนั  แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

4. ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
    - พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
    -ความรู้ความสามารถทั่วไป ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
เหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
    - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
  

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
    - พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2562     
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - ความรู้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การอนามัย 
สิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย มาตรฐานการด าเนนิงานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของ
กรมอนามัย 
     - ความรู้และทักษะในการดแูลเด็ก เช่น จิตวิทยาเด็ก, พัฒนาการเด็ก, 
คุณธรรมหรือหลักธรรมในการดูแลเด็ก 
    - ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติของต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
    - ประวัติการศึกษา 
    - ประสบการณ์ในการท างาน 
    - ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติหน้าที่ 
    - บุคลิกภาพ-การแต่งกาย 
    - ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
    - ปฏิภาณไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค ์
    - พฤติกรรมที่แสดงออกด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
 

100 สอบสัมภาษณ ์

รวม 300  



 
ผนวก  ข 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 
------------------------------------------------- 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขนั  แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

5. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
    - พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
    -ความรู้ความสามารถทั่วไป ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
เหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
    - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2562     
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    -  พระราชบญัญัติว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
    -  พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 
    -  พระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 
    - ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติของต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
    - ประวัติการศึกษา 
    - ประสบการณ์ในการท างาน 
    - ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติหน้าที่ 
    - บุคลิกภาพ-การแต่งกาย 
    - ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
    - ปฏิภาณไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค์ 
    - พฤติกรรมที่แสดงออกด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
 

100 สอบสัมภาษณ ์

รวม 300  
 
 
 



ผนวก  ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 

------------------------------------------------- 
  

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขนั  แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

6. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
    - พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
    -ความรู้ความสามารถทั่วไป ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
เหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
    - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและหลักเหตุผล 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
   – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    – พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 พ.ศ.2560 
    – พระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 
    – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
    - ความรู้เกีย่วกับงานตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติของต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
    - ประวัติการศึกษา 
    - ประสบการณ์ในการท างาน 
    - ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติหน้าที่ 
    - บุคลิกภาพ-การแต่งกาย 
    - ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคต ิ
    - ปฏิภาณไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค ์
    - พฤติกรรมที่แสดงออกด้านจริยธรรมและคุณธรรม 

100 สอบสัมภาษณ ์

รวม 300  
 
 
 



ผนวก  ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 

------------------------------------------------- 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขนั  แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  

7. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
    - พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    - พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
    -ความรู้ความสามารถทั่วไป ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
เหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
    - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
    - พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
    - ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
    -  พระราชบญัญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2560 
    - ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติของต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
    - ประวัติการศึกษา 
    - ประสบการณ์ในการท างาน 
    - ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติหน้าที่ 
    - บุคลิกภาพ-การแต่งกาย 
    - ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคต ิ
    - ปฏิภาณไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค ์
    - พฤติกรรมที่แสดงออกด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
 

100 สอบสัมภาษณ ์

รวม 300  
 
 
 
 
 



ผนวก  ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจ้าง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 

------------------------------------------------- 
 

 8. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
    - ประวัติการศึกษา 
    - ประสบการณ์ในการท างาน 
    - ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติหน้าที่ 
    - บุคลิกภาพ-การแต่งกาย 
    - ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
    - ปฏิภาณไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค ์
    - พฤติกรรมที่แสดงออกด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
 

100 สอบสัมภาษณ ์

รวม 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


