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     ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางยอ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จะดําเนินการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบางยอ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจาง หมวด 4 ขอ 18 และขอ 19 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2547 จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก ประกอบดวย 
    1.1 พนักงานจางตามภารกิจ  
 สํานักปลัดอบต. 

1.1.1 พนักงานขับรถยนต     จํานวน  1  อัตรา 
กองคลัง 
1.1.2 ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ     จํานวน  1  อัตรา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
1.1.3 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ      จํานวน  1  อัตรา 
1.1.4 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จํานวน  1  อัตรา 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.1.5 ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป      จํานวน  1  อัตรา 

    1.2 พนักงานจางท่ัวไป  
 สํานักปลัดอบต. 

1.2.1 พนักงานดับเพลิง      จํานวน  2  อัตรา 
1.2.2 คนงานเกษตร      จํานวน  2  อัตรา 
กองคลัง 
1.2.3 คนงานท่ัวไป      จํานวน  1  อัตรา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
1.2.4 คนงานประจํารถขยะ      จํานวน  11  อัตรา 
1.2.5 พนักงานขับรถยนต     จํานวน  1  อัตรา 
1.2.6 คนงานท่ัวไป      จํานวน  2  อัตรา 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.2.7 ผูดูแลเด็ก         จํานวน  1  อัตรา 
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  2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรร

หาและเลือกสรร 

      2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
 (1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ              
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะอันตองหามเบ้ืองตน 
สําหรับพนักงานสวนตําบล 
   (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง  
   (6)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา                   
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสาหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ                       
หนวยงานอื่นของรัฐ   
   (9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
 

      2.2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
   ผูสมัครตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแตละตําแหนง (รายละเอียดตามผนวก ก แนบทายประกาศนี้) 
 

  3. การรับสมัคร 
      3.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
   ใหผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองได ณ ท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ต้ังแตวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 – วันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี งานการ
เจาหนาท่ี สํานักปลัด หมายเลขโทรศัพท 0-2816-5049 , 0-2461-3446 

    3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
   3.2.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว 
                                        (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)    จํานวน  3  รูป 
   3.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  1  ฉบับ 
   3.2.3 สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน  1  ฉบับ 

                     3.2.4 สําเนาใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
อยางใดอยางหนึ่งท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ โดย
จะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ จํานวน  1  ฉบับ 

                     3.2.5 ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเปน    
ลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ท่ีออกใหไมเกิน 1 เดือน จํานวน  1  ฉบับ 
      3.2.6 ใบรับรองผานการเกณฑทหาร (ส.ด.9)  (ถามี) 
 
             /3.2.7... 
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3.2.7 สําเนาหลักฐานอื่น (ถามี) เชน  ทะเบียนสมรส  ใบเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล  
                     ท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับ

ไวดวย 
      3.3 คาธรรมเนียมการสมัคร 
   - ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหนงละ 100 บาท 
     ท้ังนี้ ใหผูสมัครสอบตรวจและรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และหากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม
ครบถวน หรือไมถูกตอง องคการบริหารสวนตําบลบางยอ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและ
ไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี            
ในการประเมินสมรรถนะ 

   4.1 องคการบริหารสวนตําบลบางยอ จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ
ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ณ องคการบริหารสวนตําบลบางยอ  

   4.2 กําหนดวันสอบ ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 

         4.2.1 พนักงานจางตามภารกิจ 
    - เวลา 09.00 -10.30 น. ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป 
    - เวลา 10.30 -12.00 น. ทดสอบความสามารถเฉพาะตําแหนง 
    - เวลา 13.00 น. เปนตนไป ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
         4.2.2 พนักงานจางท่ัวไป 
    - เวลา 09.00 -10.30 น. ทดสอบความสามารถเฉพาะตําแหนง 
    - เวลา 13.00 น. เปนตนไป ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
    องคการบริหารสวนตําบลบางยอ กําหนดหลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปน

พนักงานจาง โดยยึดหลักสมรรถนะท่ีจําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีองคการบริหารสวนตําบล
บางยอกําหนด โดยวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณหรือวิธีอื่นตามความเหมาะสม ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข) 

6. หลักเกณฑการตัดสิน 
    ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ               

ไมตํ่ากวารอยละ 60  
 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 
    องคการบริหารสวนตําบลบางยอ จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนน

สอบท่ีได ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 ณ องคการบริหารสวนตําบลบางยอ โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปน
อันยกเลิกหรือส้ินสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครใน
ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

 

      / 8. การตัดสิน... 
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8. การตัดสินและข้ึนบัญชีผานการสอบคัดเลือกได 
              ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการสอบคัดเลือก จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในแตละภาค ไมตํ่า

กวารอยละ 60 และองคการบริหารสวนตําบลบางยอ จะประกาศรายช่ือบุคคลท่ีไดทําการสอบคัดเลือก โดยจะ
เรียงลําดับจากผูคะแนนรวมสูงสุดลงมาคะแนนตํ่าสุดตามลําดับ กรณีท่ีมีผูสอบคัดเลือกไดคะแนนเทากัน ให
ผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนในภาคความรูความสามารถใชเฉพาะตําแหนงมากกวาอยูในลําดับ
ท่ีสูงกวา ถายังไดคะแนนภาคความรูความสามารถใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจําตัวสอบ
นอยกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา  

    องคการบริหารสวนตําบลบางยอ จะข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกไดไว ไมเกิน 1 ป นับ
แตวันข้ึนบัญชี แตถากรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีนั้นไว คือ 

   (1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการแตงต้ังในตําแหนงท่ีสอบคัดเลือก 
   (2) ผูนั้นไมมารายงานตัวตามกําหนด 
   (3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีตามกําหนดเวลาท่ีจะแตงต้ังในตําแหนงท่ีสอบคัดเลือก  
                 ได 
   (4) ถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันและไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว ใหถือวา 
        ยกเลิกบัญชีเกา 

9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
              ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางยอกําหนด  

     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

                  ประกาศ  ณ วันท่ี  16  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
                                                               

                 (นายเกษมสี  จันทรสุข) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลบางยอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                    ผนวก ก 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางยอ 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันท่ี 16  ตุลาคม 2560 
------------------------------------------------------------------------ 

1.คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ 
 1.1 ช่ือตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ขับรถยนตสวนกลาง ดูแลรักษาความสะอาด บํารุงรักษา ตรวจสภาพรถตามคูมือ แกไขขอขัดของ
เบ้ืองตนของรถยนตสวนกลางและปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนง 
                ๑. ไมจํากัดวุฒิ มีความรูความสามารถและชํานาญในหนาท่ี ไดรับใบอนุญาตขับรถยนต ตาม
กฎหมายวาดวยกรมการขนสงทางบก 
                ๒. ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนตติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ป โดยมี
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงาน  
 ระยะเวลาการจาง 
 มีระยะเวลาจางคราวละไมเกิน 4 ป หรือตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวน
ตําบลบางยอ 
 อัตราคาตอบแทน 
 -คาตอบแทน  9,400 บาท ตอเดือน 
 -คาครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 2,000 บาท 
  รวมท้ังส้ิน 11,400 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันส่ีรอยบาทถวน) 
 

 1.2 ช่ือตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
พัสดุ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี ้ 
1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ วาจาง การเก็บรักษา นําสง การซอมแซม 

และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เพื่อใหอยูในสภาพดีพรอมตอการใชงาน  
1.2 ทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพื่อ

รวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน  
1.3 รางและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเปน

หลักฐานในการดําเนินงาน  
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอ ผูบังคับบัญชาใน

หนวยงาน  
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1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อรวมพัฒนาใหระเบียบ การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน  
1.6 ช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใส ตรวจสอบได  
1.7 จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน ประจําไตรมาส หรือประจําป งบประมาณ ใหสอดคลอง

กับความตองการของหนวยงาน พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินใหผูบังคับบัญชา ทราบหลังการดําเนินแลวเสร็จ  
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ี เกี่ยวของกับงาน

พัสดุ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ดานการบริการ  
2.1 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงาน หรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง  
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ตางหนวยงาน หรือประชาชน ท่ัวไป เพื่อ

ใหบริการ หรือขอความชวยเหลือในดานท่ีตนรับผิดชอบ  
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้ 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 

เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล ชางไฟฟา หรือ
ในสาขาวิชาหรอืทางอื่น ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได  

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล ชางไฟฟา 
หรืในสาขาวิชาหรอืทางอื่น ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล ชางไฟฟา 
หรือในสาขาวิชาหรอืทางอื่น ท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
 ระยะเวลาการจาง 
 มีระยะเวลาจางคราวละไมเกิน 4 ป หรือตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวน
ตําบลบางยอ 
 อัตราคาตอบแทน 
 -วุฒิ ปวช. ไดรับคาตอบแทนเดือนละ  9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 2,000 บาท 
รวมท้ังส้ิน 11,400 บาท 
 -วุฒิ ปวท. ไดรับคาตอบแทนเดือนละ  10,840 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 2,000 บาท 
รวมท้ังส้ิน 12,840 บาท 
 -วุฒิ ปวส. ไดรับคาตอบแทนเดือนละ  11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 1,785 บาท 
รวมท้ังส้ิน 13,285 บาท 
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 1.3 ช่ือตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน 
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้ 

1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป ไดแก การรับ-สงหนังสือ การลงทะเบียน รับ

หนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน และการพิมพเอกสาร  
จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงานตาง ๆ ดําเนินไปดวย
ความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได  

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกตอการคนหา 
และเปนหลักฐานทางราชการ  

1.3 รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายช่ือพนักงาน ขอมูลจํานวน
บุคลากร เอกสารอื่น ๆ ท่ีเปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหาสําหรับใชเปนหลักฐาน
ตรวจสอบได  

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด  

1.5 จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจงให
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการตางๆ ตอไป  

1.6 ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหนวยงาน เชน การจัดเกบ็
รักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานท่ี เพื่อให
การดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีเปนไปอยางถูกตอง และมีความพรอมใชงาน
อยูเสมอ  

1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหการประชุมเปนไป
ดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม  

1.9 จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประชุม การฝกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพื่อใหเอกสารท่ีถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงานตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา  

1.10 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผย ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 
เพื่อใหผูท่ีตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร  

1.11 อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงาน ในเรื่องการประชุม 
และการดําเนินงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค  

 
 
 
 
 



 
     -4- 
 
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน

สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานการบรหิารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ดานการบริการ  
2.1 ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบ้ืองตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอ และหนวยงานตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น  
2.3 ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลท่ีจะนําไปใชประโยชนไดตอไป  
2.4 ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย  
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้ 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., 

ก.ท.หรือก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดาน
การใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง  

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาท่ี 
ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง  

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., 
ก.ท.หรือก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดาน
การใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง  
 ระยะเวลาการจาง 
 มีระยะเวลาจางคราวละไมเกิน 4 ป หรือตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวน
ตําบลบางยอ 
 อัตราคาตอบแทน 
 -วุฒิ ปวช. ไดรับคาตอบแทนเดือนละ  9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 2,000 บาท 
รวมท้ังส้ิน 11,400 บาท 
 -วุฒิ ปวท. ไดรับคาตอบแทนเดือนละ  10,840 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 2,000 บาท 
รวมท้ังส้ิน 12,840 บาท 
 -วุฒิ ปวส. ไดรับคาตอบแทนเดือนละ  11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 1,785 บาท 
รวมท้ังส้ิน 13,285 บาท 
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 1.4 ช่ือตําแหนง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งหรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของและปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีความรูความชํานาญงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาไดเปนอยางดี 
 2.ไดรับใบอนุญาตขับรถตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 3.มีทักษะในการปฏิบัติงานในหนาท่ีไมตํ่ากวา 5 ป โดยจะตองมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือ 
    สวนราชการ 
 4.ไมกําหนดคุณวุฒิ 
 ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 ปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได หรืองานอื่นใดท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ระยะเวลาการจาง 
 มีระยะเวลาจางคราวละไมเกิน 4 ป หรือตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวน
ตําบลบางยอ 
 อัตราคาตอบแทน 
 -คาตอบแทน เดือนละ  9,400 บาท 
 -คาครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 2,000 บาท 
  รวมท้ังส้ิน 11,400 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันส่ีรอยบาทถวน) 

 1.4 ช่ือตําแหนง ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้ 
1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงาน ใน

ดานตางๆ เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานท่ี งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงานสัญญาตางๆ เปนตน  

1.2 จัดเก็บ และรักษาขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และคาส่ังตางๆ ของ
หนวยงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหมีขอมูลท่ีสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ  

1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผูบริหาร เชน การกล่ันกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการ
ประชุม เปนตน เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัยส่ังการของผูบริหาร  

1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อใหการ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  

1.5 ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด  
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1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธ ีเพื่อใหงานดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.7 ชวยติดตามการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุม หรือการปฏิบัติตามคําส่ังของผูบริหาร ของหนวยงาน 

เพื่อการรายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป  
2. ดานการวางแผน  
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการ เพื่อให

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
3. ดานการประสานงาน  
3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
3.2 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ เพื่อสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  
4. ดานบริการ  
ตอบปญหา ช้ีแจง และใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบ้ืองตน แกหนวยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ  
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้ 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 

รับรอง  

 ระยะเวลาการจาง 
 มีระยะเวลาจางคราวละไมเกิน 4 ป หรือตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวน
ตําบลบางยอ 
 อัตราคาตอบแทน 
 -คาตอบแทนเดือนละ  15,000 บาท 

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับพนักงานจางทั่วไป 
 2.1 ช่ือตําแหนง พนักงานดับเพลิง 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ทําหนาท่ี เปนพนักงานประจํารถดับเพลิง ชวยเหลือในการดับเพลิง ประจํารถบรรทุกน้ํา หรืองานอื่นใด
ท่ีเกี่ยวของและปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. ไมจํากัดวุฒิการศึกษา  มีความรูความสามารถและทักษะความชํานาญในการปฏิบัติหนาท่ี 
 2. ไดรับประกาศนียบัตรจากหนวยบรรเทาสาธารณภัยหรือไดรับการฝกจากหนวยดับเพลิงของทาง
ราชการมาแลว โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยท่ีฝกให มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ีและมี
ความรูในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ํายาเคมีตางๆ   
 ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 สามารถทําหนาท่ีเปนพนักงานดับเพลิง ชวยเหลือในการดับเพลิง หรือประจํารถบรรทุกน้ําเพื่อ
ชวยเหลือการปฏิ บัติงานของพนักงานขับรถดับเพลิง หรืองานอื่นใดท่ีเกี่ยวของและปฏิบัติงานตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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 ระยะเวลาการจาง 
 มีระยะเวลาจางคราวละไมเกิน 1 ป หรือตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวน
ตําบล บางยอ 
 อัตราคาตอบแทน 
 -คาตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท 
 -คาครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 1,000 บาท 
  รวมท้ังส้ิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

 2.2 ช่ือตําแหนง คนงานเกษตร 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ทําหนาท่ี ในการปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับเกษตรกรรม เชน การปรับปรุงพันธุพืช การปรับปรุงทาง
การเกษตร การปรับปรุงดิน การปองกันและกําจัดศัตรูพืช ชวยเหลือในการรวบรวมขอมูลสถิติทางการเกษตร 
หรืองานอื่นใดท่ีเกี่ยวของ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

- ไมจํากัดวุฒิการศึกษา  มีความรูทางเกษตรเบ้ืองตน และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี
อยางดี 

 ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 สามารถทําหนาท่ีปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับเกษตรกรรม หรืองานอื่นใดท่ีเกี่ยวของและปฏิบัติงานตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ระยะเวลาการจาง 
 มีระยะเวลาจางคราวละไมเกิน 1 ป หรือตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวน
ตําบลบางยอ 
 อัตราคาตอบแทน 
 -คาตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท 
 -คาครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 1,000 บาท 
  รวมท้ังส้ิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

 2.3 ช่ือตําแหนง คนงานท่ัวไป 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
               ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
               มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามท่ีจางได 

 ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 สามารถทําหนาท่ีปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไปหรืองานอื่นใดท่ีเกี่ยวของและปฏิบัติงานตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ระยะเวลาการจาง 
 มีระยะเวลาจางคราวละไมเกิน 1 ป หรือตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวน
ตําบลบางยอ 
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 อัตราคาตอบแทน 
 -คาตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท 
 -คาครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 1,000 บาท 
  รวมท้ังส้ิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

 2.4 ช่ือตําแหนง คนงานประจํารถขยะ 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
           ปฏิบัติงานในหนาท่ีเกี่ยวกับการเก็บขยะมูลฝอย การนําขยะไปทําลายในสถานท่ีสําหรับรองรบัการ
ทําลายขยะ ดูแลรักษาความสะอาด บํารุงรักษา รถบรรทุกขยะและปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
          ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีคนงานประจํารถขยะ 

 ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 สามารถทําหนาท่ีปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยหรืองานอื่นใดท่ีเกี่ยวของและปฏิบัติงานตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ระยะเวลาการจาง 
 มีระยะเวลาจางคราวละไมเกิน 1 ป หรือตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวน
ตําบลบางยอ 
 อัตราคาตอบแทน 
 -คาตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท 
 -คาครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 1,000 บาท 
  รวมท้ังส้ิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

 2.5 ช่ือตําแหนง พนักงานขับรถยนต (รถกูชีพ) 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ทําหนาท่ีขับรถยนต ในการใหบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS) เมื่อไดรับแจงเหตุฉุกเฉิน 
เพื่อชวยเหลือ ผูประสพเหตุหรือผูเจ็บปวยเบ้ืองตน นาไปสงโรงพยาบาล และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีความรูความสามารถและความชํานาญในหนาท่ีและไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตาม

กฎหมาย 
2. มีหนังสือรับรองการทํางานวาเปนผูมีความรูความสามารถและทักษะในการขับรถยนตไม

ตํ่ากวา 5 ป โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงาน ซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานและระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงาน 

 ความรูความสามารถท่ีตองการ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกูชีพ กูภัย การใชอุปกรณกูชีพกูภัยภายในรถยนตกูชีพ และเขารวมการ

ชวยเหลือ ผูประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เชน อุทกภัย วาตภัย การปองกันฝายพลเรือน และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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ระยะเวลาการจาง 

 มีระยะเวลาจางคราวละไมเกิน 1 ป หรือตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวน
ตําบลบางยอ 
 อัตราคาตอบแทน 
 -คาตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท 
 -คาครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 1,000 บาท 
  รวมท้ังส้ิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

 2.6 ช่ือตําแหนง ผูดูแลเด็ก 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1.ปฏิบัติหนาท่ีเล้ียงดูเด็กกอนวัยประถมศึกษา (อายุระหวาง ๓ - ๕ ป) ใหมีความรูความประพฤติและ
ความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญาเพื่อเตรียมความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตอไป    
 2.อบรมเล้ียงดูเด็กกอนวัยประถมศึกษา (อายุระหวาง ๓-๕ ป) แทนบิดามารดา หรือผูปกครองของเด็ก 
 3.ปฏิบัติงานอื่นใดท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
           ๑.สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวานี้ข้ึนไป  
           ๒.ไมเปนผูประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 3. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังทางดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความต้ังใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยนเอื้อตอการดูแลเด็กไดอยางเหมาะสม 
 4. เปนผูท่ีมีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน  
 ความรูความสามารถท่ีตองการ 

      1. สามารถเล้ียงดูแลเด็กได 
      2. สามารถสอนพัฒนาการ และจัดโภชนาการสําหรับเด็กได 
      3. มีไหวพริบ ปฏิภาณท่ีดี มีความรูความสามารถเกี่ยวกับตําแหนงผูดูแลเด็ก 

 ระยะเวลาการจาง 
 มีระยะเวลาจางคราวละไมเกิน 1 ป หรือตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวน
ตําบลบางยอ 
 อัตราคาตอบแทน 
 -คาตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท 
 -คาครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 1,000 บาท 
  รวมท้ังส้ิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

 

 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 



 

             ผนวก ข. 

แนบทายประกาศฯ  ลงวันท่ี  16  ตุลาคม 2560 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
   ---------------------------------------------------------------------- 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  
พนักงานจางตามภารกิจ 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบงออกเปน  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๓๐๐ คะแนน 

1. ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 

ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน  (สอบขอเขียน) 
-  เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
-  ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-  ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
-  ความรูความสามารถดานเหตุผล 

     ข.  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  (สอบขอเขียน) 
 -  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕22 และฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 -  พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕22  

-  ความรูเกี่ยวกับงานตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงพนักงานขับรถยนต 

      ค.  ภาคความรูเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ)  คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน   
  โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน   และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ี
อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับผูรวมงานท้ังสังคมและส่ิงแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และบุคลิกภาพอยางอื่น  เปนตน 

2. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  (สอบขอเขียน) 
-  เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
-  ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-  ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
-  ความรูความสามารถดานเหตุผล 

     ข.  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  (สอบขอเขียน) 
-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2560 
 -  ความรู ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชี การเงิน การคลัง และงานท่ีเกี่ยวกับการพัสดุโดยเฉพาะ 
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      ค.  ภาคความรูเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   
  โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน   และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ี
อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับผูรวมงานท้ังสังคมและส่ิงแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และบุคลิกภาพอยางอื่น  เปนตน 

3. ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  (สอบขอเขียน) 
-  เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
-  ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-  ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
-  ความรูความสามารถดานเหตุผล 

     ข.  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  (สอบขอเขียน) 
-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

  -  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๒          

             และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

 -  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕3๗ และฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง 
             (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ.2552 
  - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

     ค.  ภาคความรูเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   
  โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน   และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ี
อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับผูรวมงานท้ังสังคมและส่ิงแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และบุคลิกภาพอยางอื่น  เปนตน 

4. ตําแหนง  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  (รถบรรทุกขยะ) 

ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน  (สอบขอเขียน) 
-  เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
-  ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-  ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
-  ความรูความสามารถดานเหตุผล 
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      ข.  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  (สอบปฏิบัติ) 
 -มีทักษะดานการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติขับรถบรรทุกขยะ 

      ค.  ภาคความรูเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   
  โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน   และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ี
อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับผูรวมงานท้ังสังคมและส่ิงแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และบุคลิกภาพอยางอื่น  เปนตน 

5. ตําแหนง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 

ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  (สอบขอเขียน) 
-  เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
-  ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-  ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
-  ความรูความสามารถดานเหตุผล 

     ข.  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  (สอบขอเขียน) 
 -  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒          
             และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
 -  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕3๗ และฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง 
             (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 

-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.     
   2548 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

 -  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  -  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

      ค.  ภาคความรูเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   
  โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน   และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ี
อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับผูรวมงานท้ังสังคมและส่ิงแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และบุคลิกภาพอยางอื่น  เปนตน 

 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  

ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางท่ัวไป 

1.ตําแหนง คนงานเกษตร 

2.ตําแหนง คนงานท่ัวไป 

3.ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ 

4.ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 

ผูสมัครตองไดรับการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของ
ตําแหนงท่ีจะจาง 

2. บุคลิกภาพ 
3. ความสามารถพิเศษ 
4. ไหวพริบปฏิภาณในการตอบคําถาม 

 

50  คะแนน 
 

20  คะแนน 
20  คะแนน 
10  คะแนน 

วิธีการสัมภาษณ 

รวม 100  คะแนน  
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  

ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางท่ัวไป 

ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 

ผูสมัครตองไดรับการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (100 คะแนน) 
   -ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน (โดยวิธีปฏิบัติ) 
2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (100  คะแนน) 
   -ทดสอบโดยการสัมภาษณ 

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของ
ตําแหนงท่ีจะจาง 

2. บุคลิกภาพ 
3. ความสามารถพิเศษ 
4. ไหวพริบปฏิภาณในการตอบคําถาม 

 

50  คะแนน 
 

20  คะแนน 
20  คะแนน 
10  คะแนน 

วิธีการสัมภาษณ 

รวม 100  คะแนน  
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  

ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางท่ัวไป 

ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 

ผูสมัครตองไดรับการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (100 คะแนน) 
   -ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน (โดยวิธีปฏิบัติ) 
2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  ( 100  คะแนน) 
   -ทดสอบโดยการสัมภาษณ 

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของ
ตําแหนงท่ีจะจาง 

2. บุคลิกภาพ 
3. ความสามารถพิเศษ 
4. ไหวพริบปฏิภาณในการตอบคําถาม 

 

50  คะแนน 
 

20  คะแนน 
20  คะแนน 
10  คะแนน 

วิธีการสัมภาษณ 

รวม 100  คะแนน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


