
 
 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง  

ครั้งที่  2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
------------------------- 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง มีความประสงค์จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง     
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จึงอาศัยอ านาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างใน
ต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้   

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.1 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ สังกัด กองคลัง   จ านวน  1  อัตรา 
1.2 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัด กองการศึกษาฯ   จ านวน  1  อัตรา 
รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

(ภาคผนวก ก.) 
๒.  คุณสมบัติของผู้สมัครและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  
1 กรกฎาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

   คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ   

จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค) โรคเท้าช้าง ที่ปรากฏอาการท่ีเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
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(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างส่วนราชการ พนักงาน หรอืลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่น 
และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคทีเ่ป็นลักษณะ
ต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลมายื่นด้วย 

3.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามบัญชีลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ นี้ 
4.  การรับสมัคร 

4.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้สมัครประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถ

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล   
โรงช้าง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2566  ในวันและเวลาราชการ      
(ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5699-0060 ต่อ 13 
หรือดูรายละเอียดได้ท่ี www.rongchang.go.th 

4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละ  ๑๐๐.-  บาท โดยช าระเงิน     

พร้อมกับยื่นใบสมัคร  ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครสมัครสอบแล้ว ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
4.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับ
รองส าเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่าย         
ครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) และลงลายมือชื่อหลังรูปถ่ายทุกรูป  จ านวน  3  รูป  

(2) หลักฐานการศึกษา ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานที่แสดงว่า
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามต าแหน่งที่รับสมัคร   จ านวน 1  ฉบับ 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน 1  ฉบับ 
(4) ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 1  ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง 

ข้อ 6 (5) ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย      จ านวน 1  ฉบับ 
(6) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบขึ้นทะเบียน

ทหารกองเกิน (สด.9) ฯลฯ (ถ้ามี)        จ านวน 1  ฉบับ 
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4.3 เงื่อนไขในการสมัคร 
(1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที่ประกาศรับสมัครฯ จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดง
เอกสารหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด หรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ       
ในการรับสมัครสอบและหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

(2) หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด    
จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และถูกออกจากการเป็นพนักงานจ้าง 

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้าง ในวันที่  5  เมษายน  2566 โดยปิดประกาศไว้  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงช้าง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และ www.rongchang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-5699-0060  

6.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรร  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัคร รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข. ที่แนบท้ายประกาศฯ นี้ 
วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

วันที่ 10  เมษายน  2566 
เวลา 09.00 – 10.30 น. 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลโรงช้าง 

 
- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
- สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  (ภาค ข.) 
 

 
ข้อสอบปรนัย 
ทุกต าแหน่ง 

  โดยในวันสรรหาและเลือกสรร ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และต้องน าบัตรประจ าตัว
ประชาชนพร้อมบัตรประจ าตัวผู้สอบมาแสดงเพ่ือเพ่ือรับการสรรหาและเลือกสรรด้วย 

7. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จะต้องเป็นผู้ที่ได้

คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ   
กรณีท่ีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 12 เมษายน 2566 โดยปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการ         
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และ www.rongchang.go.th 

วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
วันที่ 18  เมษายน  2566 
เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลโรงช้าง 

 
- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
 

 
สอบสัมภาษณ์ 
ทุกต าแหน่ง 
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9.  ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร       

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยประกาศเรียงตามล าดับจากคะแนนสูงลงมาตามล าดับคะแนนสอบที่ได้              
ในวันที่  20 เมษายน  2566   ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง อ าเภอ     
เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และ www.rongchang.go.th  โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ 1 ปี นับแต่      
วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
  10. การบรรจุและแต่งตั้ง 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้างก าหนด ดังนี้ 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่

สอบได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร (ก.อบต.จังหวัดพิจิตร) 
แล้วเท่านั้น และจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้างก าหนด 

(2) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่างและภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้างพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มี
สมรรถนะเรื่องเดียวกันได้ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจากบัญชี
รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
  
 
 
 

       ( นางร าจวน   ม่วงแม้น ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
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ภาคผนวก  ก 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
ครั้งที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ลงวันที่  9  มีนาคม พ.ศ. 2566 
--------------------------------------------------------------------------- 

ประเภทการจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้         จ านวน   1   อัตรา 
สังกัด กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับแนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติ งานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุ งท้องที่  ภาษีปูาย 
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ  และรายได้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

2. เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถ
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 

3. ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

4. รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน
เพ่ือเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 

5. จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้  สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูล       
มีความถูกตอ้งและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

6. ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่าง ๆ 
จัดเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้
เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 

7. สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระควบคุม
หรือด าเนินงานเกี่ยวกับการวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 

8. ประสานงานในระดับฝุายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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อัตราค่าตอบแทน     - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   อัตราเดือนละ  9,400 บาท 
        - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อัตราเดือนละ 10,840 บาท 
        - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อัตราเดือนละ 11,500 บาท 
        และมีสิทธิได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามจ านวนที่ระเบียบก าหนด 
 
ระยะเวลาการจ้าง    ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 ตามระยะเวลาแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง  

      อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร ได้มีมติ 
      ให้ความเห็นชอบการจ้าง 
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ประเภทการจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ         จ านวน   1   อัตรา 
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การ
ลงทะเบียนรับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยตรงตามเปูาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน 
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้
เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ
แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่าง ๆ ต่อไป 

1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น 
การจัดเก็บรักษา  การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน        (ธรร
มาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมการฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 

1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่อง
การประชุม และการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
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1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์              
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อและ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเช้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้

ต่อไป 
2.4 ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกสารที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกสารที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกสารที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
 
อัตราค่าตอบแทน     - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   อัตราเดือนละ  9,400 บาท 
        - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อัตราเดือนละ 10,840 บาท 
        - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อัตราเดือนละ 11,500 บาท 
        และมีสิทธิได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามจ านวนที่ระเบียบก าหนด 
 
ระยะเวลาการจ้าง    ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 ตามระยะเวลาแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง  

      อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร ได้มีมติ 
      ให้ความเห็นชอบการจ้าง 
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หลักสูตรและวิธีการสอบ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
ครั้งที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ลงวันที่  9  มีนาคม พ.ศ. 2566 

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

สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค  ก) 100 ทดสอบแบบปรนัย 
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตผุล เช่น                 

-  ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรือ่งราว                   
-  ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น  เช่น สรุป เหตุผล

เกี่ยวกับตัวเลข และข้อมลูต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตผุล และอุปมาอปุไมย เป็นต้น         
1.2  วิชาความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย         
1.3  พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537           

และที่แก้ไขเพิม่เตมิ           
1.4  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

 จ านวน 100 ข้อ 
(ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 60) 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
    2.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ      

2) พระราชบญัญัติวินยัการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561          
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัหาประโยชน์ใน ทรัพยส์ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543          
4) พระราชบญัญัตภิาษีปูาย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม          
5) พระราชบญัญัตภิาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562              

    2.2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
            (1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526          
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

(2) พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

(3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(4) ความรู้เกีย่วกับกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(5) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพวิเตอร ์

100 ทดสอบแบบปรนยั 
จ านวน 100 ข้อ 

(ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 60) 

3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 100 ใช้วิธีการ 
3.1 ประสบการณ์ ประวตัิการท างาน 
3.2 บุคลิกลักษณะ อุปนสิัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย 
3.3 ความรอบรู้ ความเข้าใจในลกัษณะงานและหน้าที่ในต าแหน่ง 
3.4 ทัศนคติในการท างาน 
3.5 ความคิดริเริม่สร้างสรรค์  ปฏภิาณไหวพริบ 

 สอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 60) 

รวม 300  
 


