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. 
-ส ำเนำคู่ฉบับ- 

    
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
****************************** 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2547 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัครสอบ 
1.1  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจประเภทผู้มีคุณสมบัติ  จ ำนวน 5 ต ำแหน่ง 5 อัตรำ คือ 
 

1.  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                จ านวน 1 อัตรา 
2.  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                           จ านวน 1 อัตรา 
3.  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์                                                 จ านวน 1 อัตรา 
4.  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี                                     จ านวน 1 อัตรา 
5.  ต าแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                                              จ านวน 1 อัตรา 
 

1.2 พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ คือ 
1. ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก                                                        จ านวน 1 อัตรา 
 

 ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติของแต่ละต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครสอบ และอัตราเงินเดือนท่ีจะได้รับในแต่ละ 
ต าแหน่ง ตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก 1 ท้ายประกาศ ฯ นี้) 

 

  2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
 2.1   คุณสมบัติท่ัวไป ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี ก าหนดให้ผู้ท่ีจะได้รับการจ้างเป็น

พนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 4 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2547 ดังต่อไปนี้ 
   1. มีสัญชาติไทย 
   2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปี และไม่เกิน  60  ปี 
   3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) 
 

    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 



                                                                           2 
   5.ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
   6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

  8. ไม่เป็นบุคคลเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 9. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  ท้ังนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

ในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

 2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก 1 ท้ายประกาศ ฯ นี้) 

 2.3 ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
และแต่งต้ังให้เป็นพนักงานจ้างได้ ท้ังนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร   ท่ี นว 89/2501 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี   22 กันยายน 2521 

 2.4 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะท่ีสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศสอบจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อม
ท้ังยื่น และแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้
สอบแข่งขันได้ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้สมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 2.5 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก 1 ท้ายประกาศ ฯ นี้ จะไม่มีสิทธิรับการแต่งต้ัง 

 
  3. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
  ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ต้ังแต่ 
13 เมษำยน 2563 ถึงวันที่  23 เมษำยน 2563 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ในวัน เวลา ราชการ  (08.30น. - 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี       
0-3721-8439-40 หรือ ทางเว็บไซต์ admin@nongsang.go.th 
 
  4. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบด้วย
ลายมือช่ือของตนเอง พร้อมท้ังน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด ในวันรับสมัครดังต่อไปนี้ 
  4.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง ระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบปริญญา  อย่างใด
อย่างหนึ่งท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีสมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัครสอบ 
  4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ให้ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว หรือ ¾ ซม. ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย จ านวน 3 ใบ 
  4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  4.5 ใบรับรองแพทย์ ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
ก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับต้ังแต่วันตรวจร่างกาย 
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  4.6 เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือ นามสกุล ทะเบียนสมรส และหลักฐานการผ่านการ
เกณฑ์ทหาร  ฯลฯ (ถ้ามี) 
 

  5. เง่ือนไขกำรรับสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครสอบ ต้องรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรง
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง และหากมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้ในการสมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และผู้สมัครสอบจะต้อง
แจ้งสถานท่ีติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีท่ีแจ้งสถานท่ีอยู่
ไม่ชัดเจนจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สอบแข่งขันจะเรียกสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
  5.2 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น 
  6. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท และ
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิก การสอบครั้งนั้น
ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะ ผู้ท่ีมิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 
 
  7. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ในวันท่ี   
27  เมษำยน  2563 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข            
 0-37 21-8439-40 ในวัน เวลา ราชการ และทางเว็บไซต์ admin@nongsang.go.th 
 

  8. ก ำหนด วัน เวลำ สถำนที ่เลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรดังนี้ 
  - สอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ในวันที่ 29 เมษำยน  2563 เวลา 09.30 น. ถึง  
12.00 น.  
  - สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) ในวันที่ 29 เมษำยน  2563 เวลา  
13.30 น. ถึง 16.00 น. 
  - สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (วิธีสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 8 พฤษภำคม  2563 เวลา  
09.30 น. เป็นต้นไป  
  ณ ห้องประชุมก านันเช้ือ แม่บุญนาค นึกรักษ์ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  

  หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ แบ่งเปน็ ๓ ภำค  
คะแนนรวม 2๐๐ คะแนน ดังนี้  
  -  สอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก ) คะแนนเต็ม 50 คะแนน ทดสอบความรู้
ความสามารถท่ีต้องการแต่ละต าแหน่งตามท่ีก าหนด โดยวิธีสอบข้อเขียน ( ปรนัย )  
  -  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 50 คะแนน ทดสอบความรู้
ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
   -  สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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  9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผ่านการเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 
  10. ประกำศผลกำรเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง จะประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรฯ ได้ใน ภาค ก ภาค ข และภาค ค 
ใน วันที่ 12 พฤษภำคม  2563 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง โดยเรียงล าดับท่ีจากผู้ท่ีสอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
 

  11. กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  11.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามล าดับท่ีจากผ่านการเลือกสรรท่ีได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผ่านการเลือกสรรคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรท่ีได้คะแนนภาค
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ในกรณีท่ีได้คะแนนภาคความสามารถท่ีใช้
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ใหผู้้ผ่านการเลือกสรรท่ีได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ี
สูงกว่า ในกรณีท่ีได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ผ่านการเลือกสรรท่ีท่ีได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
  11.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ี ประกาศขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
  11.3 ผู้ท่ีได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ 
  (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการส่ังจ้างในต าแหน่งท่ีเลือกสรรได้ 
  (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการส่ังจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด  
  (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามก าหนดเวลาท่ีจะส่ังจ้างในต าแหน่งท่ีเลือกสรรได้ 
 
  12.  กำรสั่งจ้ำงและท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร   

 1. ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ จะได้รับการส่ังจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) แล้วเท่านั้นตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ โดย
จะต้องท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองแสง จะต้องท าสัญญาค้ าประกัน ซึ่งอาจค้ าประกันด้วยบุคคลท่ี
เป็นข้าราชการรับเงินเดือนต้ังแต่ระดับช านาญงาน  ขึ้นไป หรือด้วยอสังหาริมทรัพย์ซึ่งทางราชการ ท่ีรับผิดชอบใน
การประเมินราคาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทถ้วน 
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  2. ถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรได้ และถึงล าดับท่ี ท่ีจะได้รับการส่ังจ้างในต าแหน่งท่ีเลือกสรรได้มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าท่ีได้ก าหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองมิได้ 

 3. พนักงานจ้างตามภารกิจ มีระยะเวลาการจ้างก าหนดไว้ไม่เกินคราวละ 3 ปี ระหว่างสัญญาจ้างจะ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง  

 4. พนักงานจ้างท่ัวไป มีระยะเวลาจ้างก าหนดไว้ไม่เกินคราวละ 1 ปี ระหว่างสัญญาจ้างจะมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือนเมษายน   พ.ศ. 2563 
      

 

                                                             
(นายอวยพร  รุประมาณ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
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ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ ฯ  ลงวันท่ี  1 เมษายน  2563 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและระยะเวลาการจ้าง 
 
                           ผู้ท่ีจะสมัครจะต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาและได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้ 
 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  1 อัตรำ  ( กองคลัง )  
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านการ

จัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้มอบหมาย 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า  

ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
1.2 เร่งรัด ติดตามตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ท่ีค้างช าระ เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้อย่าง 

ครบถ้วน   
1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้เพื่อให้เป็นไปตาม 

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐานเพื่อเป็นข้อมูล  

และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 
1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บข้อมูลท่ี 

เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและ
สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆ จัดเก็บรักษาหรือ 
ค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงาน 

1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นค้างช าระควบคุมหรือ 
ด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 

1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อขอความ 
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

อัตรำค่ำตอบแทน 
1. วุฒิการศึกษา ปวส. ได้รับค่าตอบแทน 11,500.-บาท / เดือน 
2. วุฒิการศึกษา ปวท. ได้รับค่าตอบแทน 10,840.- บาท /เดือน 
3. วุฒิการศึกษา ปวช. ได้รับค่าตอบแทน 9,400.- บาท/ เดือน 
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คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจการจัดการท่ัวไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาทางอื่นท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การ
ธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน 
เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรอเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้หรือในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยการ  
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจการจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอร์ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร  
1. ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน           ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
1.4 ความรู้เรื่องงานกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 

2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2.3 ทักษะการประสารงาน 
2.4 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ 
3.1.5 การท างานเป็นทีม 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
3.2.3 ความละเอียดรอบครบและความถูกต้องของงาน 
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ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ ฯ  ลงวันท่ี  1 เมษายน  2563 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและระยะเวลาการจ้าง 
 
                           ผู้ท่ีจะสมัครจะต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาและได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้ 
 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  1 อัตรำ    
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้าน

ธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานท่ัวไป ตามแนวทาง แบบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานท่ัวไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การ 

ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตามเป้าหมายและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก 
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

1.3 รวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายช่ือพนักงาน  
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ท่ีเป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้ 

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือและจดหมายต่างๆท่ี 
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารท้ังหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ 
แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 

1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยายพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหน่วยงาน เช่น 
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานท่ี 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานท่ีเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมภิ 
บาล) และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้การ 
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม 
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่าง
มรประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 
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อัตรำค่ำตอบแทน 
4. วุฒิการศึกษา ปวส. ได้รับค่าตอบแทน 11,500.-บาท / เดือน 
5. วุฒิการศึกษา ปวท. ได้รับค่าตอบแทน 10,840.- บาท /เดือน 
6. วุฒิการศึกษา ปวช. ได้รับค่าตอบแทน 9,400.- บาท/ เดือน 

 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ.,  
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐบาลสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐท่ีใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี  
ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มามาน้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ.,  
ก.ท. ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองทางราชการหรืองานของรัฐท่ี
ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร  
1.   ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน           ประกอบด้วย 

1.1  ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ 

                          เจ้าอยู่หัว 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
1.4 ความรู้เรื่องงานกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 

2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง    ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2.3 ทักษะการประสารงาน 
2.4 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง    ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ 
3.1.5 การท างานเป็นทีม 
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3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
3.2.3 ความละเอียดรอบครบและความถูกต้องของงาน 
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ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ ฯ  ลงวันท่ี  1 เมษายน  2563 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและระยะเวลาการจ้าง 

 
                           ผู้ท่ีจะสมัครจะต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาและได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้ 
 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่งพนักงำนขบัรถยนต์  1 อัตรำ  ส ำนักปลัดฯ  
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
 

       ปฏิบัติงานช้ันต้นในการขับรถ ตรวจเช็คสภาพรถ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆของรถยนต์พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา บ ารุงดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานก่อนน าออกปฏิบัติงาน ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์
ในขณะปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1. เตรียมความพร้อมดูแล เช็คสภาพรถ แก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์ได้ให้รถพร้อม 

ใช้งานตลอดเวลาก่อนน ารถออกปฏิบัติงาน 
2. บ ารุงดูแลรักษาท าความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบท้ังก่อน

ออกปฏิบัติงานและปฏิบัติงาน 
3. ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ และผู้โดยสารในขณะปฏิบัติงาน 
4. ประสานงานในหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  

อัตรำค่ำตอบแทน 
      วุฒิการศึกษา ปวส. ได้รับค่าตอบแทน 11,500.-บาท / เดือน 
      วุฒิการศึกษา ปวท. ได้รับค่าตอบแทน 10,840.- บาท /เดือน 
      วุฒิการศึกษา ปวช. ได้รับค่าตอบแทน 9,400.- บาท/ เดือน 

 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
                       เป็นผู้ท่ีมีความสามรถเหมาะสมกับงานในหน้าท่ี 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

ควำมรู้ควำมสำมำรถ  และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
  

1. มีความรู้ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
2. มีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
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ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ ฯ  ลงวันท่ี  1 เมษายน  2563 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและระยะเวลาการจ้าง 

 
                           ผู้ท่ีจะสมัครจะต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาและได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้ 
 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่งผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและบัญชี 1 อัตรำ  กองคลัง  (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

วิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1.1 จัดท าบัญช ีเอกสารรายงานความเคล่ือนไหวทางการเงิน ท้ังเงินในและเงินนอก 

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลท่ีถูกต้องตามระเบียนวิธีการบัญชี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2  ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

1.3  รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อมท่ีจะ 
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย  

1.4  จัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ตรงตามความจ าเป็นและ 
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5  ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ 
การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท างบประมาณ 

1.6  ดูแลการรับจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับจ่ายเงิน  
เพื่อให้การรับจ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 

1.7  ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน า 
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือท่ีถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ทีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและข้อก าหนด                   

1.8   ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การต้ังฎีกาเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
สัญญายืมเงิน และเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน เพื่อให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบ
ปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ 

1.9  ศึกษา วิเคราะห์ และการด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เงิน 
งบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินท่ีก าหนดไว้ 

 

อัตรำค่ำตอบแทน 
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ได้รับค่าตอบแทน 15,000.-บาท / เดือน 

 
 
 
 
 



                                                                           13 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุฯวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาบัญชี  
พาณิชยศาสตร์ การจัดการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ.,ก.ท หรือ   
ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี 
ก.จ., หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งได้     
                                                                                                                                                                                                                                                                          

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร  
1.  ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน           ประกอบด้วย 

1.1  ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
1.2  ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ 

                          เจ้าอยู่หัว 
1.3  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
1.4  ความรู้เรื่องงานกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
1.4  ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
1.5  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
1.6  ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 
1.7  ความรู้เรื่องการจัดการองค์กร 
1.8  ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
1.9  ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
1.10 ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง    ประกอบด้วย 
2.1  ทักษะการบริหารข้อมูล 
2.2  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2.3  ทักษะการประสารงาน 
2.4  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
2.5  ทักษะการเขียนรายงาน 
2.6  ทักษะการบริหารโครงการ 
2.7  ทักษะการส่ือสาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู้ 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง    ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ 
3.1.5 การท างานเป็นทีม 

 



                                                                           14 
                     
 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
3.2.3 ความละเอียดรอบครบและความถูกต้องของงาน 
3.2.4 การคิดวิเคราะห์ 
3.2.5 การบริหารความเส่ียง 
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ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ ฯ  ลงวันท่ี  1 เมษายน  2563 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและระยะเวลาการจ้าง 

 
                           ผู้ท่ีจะสมัครจะต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาและได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้ 
 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน 1 อัตรำ  ส ำนักปลัด ฯ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างานด้านวิชาการ

พัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1.1  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของ 

ประชาชนในชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย
องค์กรประชาชน 

1.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ 
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก 
รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นท่ี 

1.3  ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

1.4  ศึกษา วิเคราะห์  จัดท า และพัฒนาระบบมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและระบบ 
สารสนเทศชุมชน เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ 

1.5  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้าง 
ความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน 

1.6  ก าหนดแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ช้ีวัดด้านพัฒนา 
ชุมชนท่ีถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน 

1.7 ส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อสร้าง 
และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน 

1.8  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ  
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถท าแผนชุมชน รวมท้ังวิเคราะห์ตัดสินใจ และด าเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
ความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 

1.9  ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและการจัดต้ังกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ 
เครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน
ในท้องถิ่นของตนเอง 
                        1.10 ดูแล ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและ 
ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ต่อครอบครัวในด้าน
เกษตรและอุตสาหกรรมในครอบครัวเรือน 
                       1.11 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้ 
กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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                       1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมให้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่ม
อาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
                       1.13 จัดท าโครงการและงบประมาร รวมถึงด าเนินการ โฆษราและประชาสัมพันธ์และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬากิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น 
                       1.14 ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันสมัยสามารถ
น ามาวางแผนในการพัฒนาพื้นท่ีรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
                        1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชนเพื่อให้รู้ถึง
บทบาทหน้าท่ีและเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                      1.16 ดูแลและการบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีตลาด
จ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นธรรม 
                      1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 
                       1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ กฎหมาย และระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาชุมชน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

       
อัตรำค่ำตอบแทน 

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ได้รับค่าตอบแทน 15,000.-บาท / เดือน 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเปรียบเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาทุกวิชาหรือ 
ทุกทางท่ี ก.จ., หรือ ก.อบต.รับรอง 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการ 
พัฒนาชนชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสังคมวิทยา 
หรือในสาขาวิชาหรือทางท่ี ก.จ., ก.ท หรือ ก.อบต.รับรอง 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการ 
พัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสังคมวิทยา 
หรือในสาขาวิชาหรือทางท่ี ก.จ., ก.ท หรือ ก.อบต.รับรอง 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร  
1.  ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน           ประกอบด้วย 

1.1  ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
1.2  ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ 

                          เจ้าอยู่หัว 
1.3  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
1.4  ความรู้เรื่องงานกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
1.4  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับชุมชน 
1.5  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
1.6  ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
1.7  ความรู้เรื่องการจัดการองค์กร 
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1.8  ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
1.9  ความรู้เรื่องส่ือสารสาธารณะ 

2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง    ประกอบด้วย 
2.1  ทักษะการบริหารข้อมูล 
2.2  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2.3  ทักษะการประสารงาน 
2.4  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
2.5  ทักษะการเขียนรายงาน 
2.6  ทักษะการบริหารโครงการ 
2.7  ทักษะการส่ือสาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู้ 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง    ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ 
3.1.5 การท างานเป็นทีม 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 
3.2.2 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์ 
3.2.3 ความละเอียดรอบครบและความถูกต้องของงาน 
3.2.4 การคิดวิเคราะห์ 
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 
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ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ ฯ  ลงวันท่ี  1 เมษายน  2563 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและระยะเวลาการจ้าง 

 
                            ผู้ท่ีจะสมัครจะต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาและได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้ 
 

พนักงำนจำ้งทั่วไป  ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรำ  กองกำรศึกษำฯ 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
 

       ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบรมเล้ียงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัย ให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี 

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ 

คุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  

อัตรำค่ำตอบแทน 
       ได้รับค่าตอบแทน 9,000.-บาท / เดือน 
       ค่าครองชีพช่ัวคราวได้รับตามสิทธิ 1,000.- บาท/ เดือน 

 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
1. เป็นผู้ท่ีมีความสามรถเหมาะสมกับงานในหน้าท่ี มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
2. มีทักษะเฉพาะบุคคลท่ีจะต้องเป็นผู้ท่ีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

ควำมรู้ควำมสำมำรถ  และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
  

3. มีความรู้ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
4. มีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 
 
 

 


