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-ส าเนาคู่ฉบับ- 

    
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
****************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2547 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  

1.  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                 จ านวน 1 อัตรา 
 

         1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  
1. ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ                             จ านวน 1 อัตรา 

 
  ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติของแต่ละต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครสอบ และอัตราเงินเดือนท่ีจะได้รับในแต่

ละต 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.) 
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    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   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 และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 2.5 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก 1 ท้ายประกาศ ฯ นี้ จะไม่มีสิทธิรับการแต่งต้ัง 

 
  3. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ต้ังแต่ 
19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ในวัน เวลา ราชการ  (08.30น. - 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี       
0-3721-8439-40 หรือ ทางเว็บไซต์ www.nongsang.go.th 
 
  4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบด้วย
ลายมือช่ือของตนเอง พร้อมท้ังน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด ในวันรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

http://www.nongsang.go.th/


                                                                           3 
  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 3 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 
  4.6 เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือ นามสกุล ทะเบียนสมรส และหลักฐานการผ่านการ
เกณฑ์ทหาร  ฯลฯ (ถ้ามี) 
 
  5. เง่ือนไขการรับสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครสอบ ต้องรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรง
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการแต่ง ต้ังเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองแสง และหากมีการ
ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และผู้สมัครสอบจะต้องแจ้งสถานท่ีติดต่อได้
ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีท่ีแจ้งสถานท่ีอยู่ไม่ชัดเจนจนท าให้ไม่
สามารถติดต่อได้ผู้สอบแข่งขันจะเรียกสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
  5.2 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น 
 
  6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท และ
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิก การสอบครั้งนั้น
ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะ ผู้ท่ีมิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 
 
  7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ในวันท่ี   
28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข            
 0-37 21-8439-40 ในวัน เวลา ราชการ และทางเว็บไซต์ www.nongsang.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nongsang.go.th/
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  8. ก าหนด วัน เวลา สถานที ่เลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรดังนี้ 
  - สอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ถึง  
12.00 น.  
  - สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา  
13.30 น. ถึง 16.00 น. 
  - สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (วิธีสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา  
09.30 น. เป็นต้นไป  
  ณ ห้องประชุมก านันเช้ือ แม่บุญนาค นึกรักษ์ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  

  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ แบ่งเปน็ ๓ ภาค  
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 
                       หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป  แบ่งเปน็ ๓ ภาค  
คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้  
  -  สอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 50 คะแนน ทดสอบความรู้
ความสามารถท่ีต้องการแต่ละต าแหน่งตามท่ีก าหนด โดยวิธีสอบข้อเขียน ( ปรนัย )  
  -  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี โดยวิธีการสอบปฏิบัติ ผ่าน/ไม่ผ่าน  
   -  สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  9. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผ่านการเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 
  10. ประกาศผลการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง จะประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรฯ ได้ใน ภาค ก ภาค ข และภาค ค 
ในวันท่ี 7 มีนาคม 2561 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง โดยเรียงล าดับท่ีจากผู้ท่ีสอบได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
 
  11. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  11.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามล าดับท่ีจากผ่านการเลือกสรรท่ีได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผ่านการเลือกสรรคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรท่ีได้คะแนนภาค
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ในกรณีท่ีได้คะแนนภาคความสามารถท่ีใช้
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ใหผู้้ผ่านการเลือกสรรท่ีได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ี
สูงกว่า ในกรณีท่ีได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ผ่านการเลือกสรรท่ี ท่ีได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
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  11.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ี ประกาศขึ้น
บัญช ี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.  การสั่งจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร   

 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 
  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  12 เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561 
 

 
(นายอวยพร  รุประมาณ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
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ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ ฯ  ลงวันท่ี  12 กุมภาพันธ์  2561 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและระยะเวลาการจ้าง 

 
                           ผู้ท่ีจะสมัครจะต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาและได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้ 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  1 อัตรา  ( กองการศึกษา )  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

งานด้านการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านการศึกษาท้ังใน 

ระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบายและแผน มาตรฐานการศึกษา  

หลักสูตร  แบบเรียน ต ารา ส่ือการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา การผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

3. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดต้ัง การยุบรวบสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาจัดต้ัง หรือ 
ยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. จัดท าแผน/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ร่วมวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด เพื่อให้ได้ 

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา รวมท้ังปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัย  

เพื่อให้การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
8. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสนับสนุนผลด้านการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนา 

งานด้านการศึกษา 
9. ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอ 

ขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร 
10. ประสานและร่วมด าเนินการเรื่องการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
11. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมาณสนับสนุน 

โรงเรียน เช่นงานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นได้รับ
การศึกษาท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

12. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานการศึกษา  
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

13. งานอื่นๆ ท่ีได้รับหมอบหมาย 
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อัตราค่าตอบแทน 
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีได้รับอัตรา 15,000.-บาท / เดือน 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์  

สาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งต้ังและพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้ 
2. ได้รับปริญญาโทหรืคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบโอนในระดับเด่ียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ 

หรือในสาขาวิชาทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา  

ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท หรือ ก.อบต.  รับรองให้บรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงาน
ข้าราชการครูได้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการขององค์กร 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
1.7 ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน 
1.8 ความรู้เรื่องการจัดการท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
1.9 ความรู้เรื่องส่ือสารสาธาณะ 

2. ทักษะท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2.3 ทักษะการประสารงาน 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ 
2.5 ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.1.2 การยึดมัน่ในความถูกต้องและจริยธรรม 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ 
3.1.5 การท างานเป็นทีม 
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3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การคิดวิเคราะห์ 
3.2.2 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์ 
3.2.4 ความละเอียดรอบครบและความถูกต้องของงาน 
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 
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ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ ฯ  ลงวันท่ี  12 กุมภาพันธ์  2561 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและระยะเวลาการจ้าง 

 
                           ผู้ท่ีจะสมัครจะต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาและได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้  

พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ  1 อัตรา (สังกัดกองช่าง) 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก   
                  ปฏิบติังานหน้าท่ีเกี่ยวกับการเก็บขยะมูลฝอย การน าขยะไปท าลายในสถานท่ีส าหรับรองรับการท าลาย
ขยะ ดูแลรักษาความสะอาด บ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของรถบรรทุกขยะ และปฏิบัติงานตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นลักษณะงานท่ีต้องดูแล ช่วยเหลือในการเก็บขยะมูลฝอย และการน าขยะไปท าลายในสถานท่ี
ส าหรับรับรองการท าลายขยะ หรืองานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

อัตราค่าตอบแทน 
1. ได้รับอัตรา 9,000.- บาท/ เดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมายก าหนด 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
          1.  เพศชาย 
                   2.  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
                   3.  มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
                   4.  ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท ท 2 ขึ้นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ความรู้ความช านาญใน
หน้าท่ีและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 
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