ผนวก ก 1
รายละเอียดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
…………………………………..
๑. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ

ตําแหน่ง

รหัสตําแหน่ง 01

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งาน เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กําหนด
1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทํางบประมาณ ประจําปีของ
หน่วยงาน และจัดทําแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิก จ่ายเงิน
1.3 ดําเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดําเนินงานด้านการ รับ-จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน
1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสําคัญ และรายงานทางการเงินและ บัญชีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสําคัญในการอ้างอิงการดําเนินการ ต่างๆ ทางการเงิน
และบัญชี
1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความ ถูกต้องใน การ
ปฏิบัติงาน
1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้ เกิดความ
ถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กําหนดไว้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน
การเงินและบัญชี เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญแก่ผู้ที่สนใจ
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ ขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่ เป็น ประโยชน์ต่อการทํา
งานของหน่วยงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
/๒. คุณสมบัตเิ ฉพาะ…

-2๒. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป จะต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชา
บัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จําเป็นประจําสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จําเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 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 การทํางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจําสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดําเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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/๓. หลักเกณฑ์…

-3๓. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑๐๐
โดยวิธีสอบข้อเขียน
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป
(ปรนัย)
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะจ้าง)
๑.๑ ความรูค้ วามสามารถทั่วไป
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบล
- นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
- ความรู้ภาษาไทย
- ความรู้วิชาคณิตศาสตร์
๑๐๐
โดยวิธีสอบข้อเขียน
๒.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ปรนัย)
(มีความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ้าง)
- มีความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ การบริหารราชการที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
พอสมควร
๑๐๐
โดยวิธี สัมภาษณ์
๓. คุณสมบัติสว่ นบุคคล
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ หรือ การทดสอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ อาจใช้
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ เช่น
ความรู้ ที่ อ าจใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ค วามสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคม
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
การประเมินสมรรถนะในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
๑. เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น. ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. เวลา ๑๐.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ้าง
๓. เวลา ๑๓.3๐ น.- ๑5.๐๐ น. ประเมินสมรรถนะคุณสมบัติบุคคล (สอบสัมภาษณ์)

ผนวก ข 1
รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัคร
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
..................................
1. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ

2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 4 ปี
4 อัตราว่าง 1 อัตรา ดังนี้
4.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จํานวน 1 อัตรา

5 ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช.
คุณวุฒิ ปวท.
คุณวุฒิ ปวส.

อัตรา 9,400.-บาท
อัตรา 10,840.-บาท
อัตรา 11,500.-บาท

6 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ผนวก ก 2
รายละเอียดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
……………………………………
๑. ประเภท

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ

ตําแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

รหัสตําแหน่ง 02

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรม โครงสร้าง และงานระบบ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ
1.2 ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนํามาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์
1.3 ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคาและนําไปสู่การ
ก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
1.4 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเขียน
แบบ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติบัติงาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการและให้ความช่วยเหลือในงานที่
รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทาง
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
/2. ได้รบั ประกาศนียบัตร…

-22. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิ ค วิ ศ วกรรมโยธา เทคนิ ค สถาปั ต ยกรรม เทคนิ ค การจั ด การงานก่ อ สร้ า ง เทคนิ ค เขี ย นแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทาง
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถทีต่ ้องการ
1. ความรู้ที่จําเป็นประจําสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จําเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 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 การทํางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจําสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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-3๓. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑๐๐
โดยวิธีสอบข้อเขียน
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
(ปรนัย)
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะจ้าง)
๑.๑ ความรูค้ วามสามารถทั่วไป
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบล
- นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบาย
กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
- ความรู้ภาษาไทย
- ความรู้วิชาคณิตศาสตร์
๑๐๐
โดยวิธีสอบข้อเขียน
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(มีความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ้าง)
(ปรนัย)
- มีความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ การบริหารราชการที่ใช้ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่พอสมควร
๑๐๐
โดยวิธี สัมภาษณ์
๓. คุณสมบัติสว่ นบุคคล
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ หรือ การทดสอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ อาจใช้
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่นๆ เช่น
ความรู้ ที่ อ าจใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ค วามสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมการ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคม
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
การประเมินสมรรถนะในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
๑. เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น. ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. เวลา ๑๐.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ้าง
๓. เวลา ๑๓.3๐ น.- ๑5.๐๐ น. ประเมินสมรรถนะคุณสมบัติบุคคล (สอบสัมภาษณ์)

ผนวก ข 2
รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัคร
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
..............................
1. ประเภท

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ

2. ตําแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
2.1 หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ ๔ ปี
4. อัตราว่าง 1 อัตรา ดังนี้
4.1 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

จํานวน 1 อัตรา

5. ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช.
คุณวุฒิ ปวท.
คุณวุฒิ ปวส.

อัตรา 9,400.-บาท
อัตรา 10,840.-บาท
อัตรา 11,500.-บาท

6. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ผนวก ก 3
รายละเอียดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
……………………………………
๑. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ

ตําแหน่ง

รหัสตําแหน่ง 3

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ดํ าเนินการตรวจสอบ บํารุงรั กษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจั กรกล ยานพาหนะ เครื่องมื อ
อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
1.2 ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง
ทดสอบ สอบเที ย บเครื่ อ งมื อ ประมาณราคา เครื่ อ งจั ก รกล ยานพาหนะ และงานด้ า นเครื่ อ งกล เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
1.3 สํารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทําสถิติ ประวัติการบํารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานส าหรับนําไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
1.4 ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น เพื่อให้การ
ดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
1.5 จัดเก็บ และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ
2. ด้านการบริการ
2.1 ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอกส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.2 ให้คําแนะนําและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความ เข้าใจในการ
ทํางาน
หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใ นระดับเดียวกั น ในสาขาวิชา หรือ
ทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
/2. ได้รับประกาศนียบัตร...

-22. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาหรือ
ทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา หรือ
ทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถทีต่ ้องการ
1. ความรู้ที่จําเป็นประจําสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จําเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 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 การทํางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจําสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
/๓. หลักเกณฑ์...

-3๓. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑๐๐
โดยวิธีสอบข้อเขียน
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
(ปรนัย)
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะจ้าง)
๑.๑ ความรูค้ วามสามารถทั่วไป
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบล
- นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบาย
กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
- ความรู้ภาษาไทย
- ความรู้วิชาคณิตศาสตร์
๑๐๐
โดยวิธีสอบข้อเขียน
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(มีความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ้าง)
(ปรนัย)
- มีความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ การบริหารราชการที่ใช้ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่พอสมควร
๑๐๐
โดยวิธี สัมภาษณ์
๓. คุณสมบัติสว่ นบุคคล
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ หรือ การทดสอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ อาจใช้
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่นๆ เช่น
ความรู้ ที่ อ าจใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ค วามสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมการ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคม
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
การประเมินสมรรถนะในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
๑. เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น. ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. เวลา ๑๐.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ้าง
๓. เวลา ๑๓.3๐ น.- ๑5.๐๐ น. ประเมินสมรรถนะคุณสมบัติบุคคล (สอบสัมภาษณ์)

ผนวก ข 3
รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัคร
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
..............................
1. ประเภท

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ

2. ตําแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
2.1 หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ ๔ ปี
4. อัตราว่าง 1 อัตรา ดังนี้
4.1 ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

จํานวน 1 อัตรา

5. ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช.
คุณวุฒิ ปวท.
คุณวุฒิ ปวส.

อัตรา 9,400.-บาท
อัตรา 10,840.-บาท
อัตรา 11,500.-บาท

6. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ผนวก ก 4
รายละเอียดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
....................................................
๑. ประเภท

พนักงานจ้างทั่วไป

ตําแหน่ง

คนงานทั่วไป

รหัสตําแหน่ง 4

ลักษณะงานปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ไม่
กําหนดคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
๓. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้
สมรรถนะ
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๔๐
โดยวิธี สัมภาษณ์

๒. ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
มีความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ การบริหารราชการที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
พอสมควร
๓. คุณสมบัติสว่ นบุคคล
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากบุคลิกภาพ
ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ การมีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
การประเมินสมรรถนะในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เวลา 09.๐๐ น.- ๑2.๐๐ น. ประเมินสมรรถนะคุณสมบัติบุคคล (สอบสัมภาษณ์)

๔๐

โดยวิธี สัมภาษณ์

๒๐

โดยวิธี สัมภาษณ์

ผนวก ข 4
รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัคร
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
....................................................
1. ประเภท

พนักงานจ้างทั่วไป

2. ตําแหน่ง

คนงานทั่วไป
2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

ไม่กําหนดคุณวุฒิ
3. ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
4. อัตราว่าง 1 อัตรา ดังนี้
4.1 คนงานทัว่ ไป

จํานวน 1 อัตรา

5. ค่าตอบแทน

อัตรา 9,000.-บาท

6. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ผนวก ก 5
รายละเอียดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

…………………………………….
๑. ประเภท

พนักงานจ้างทั่วไป

ตําแหน่ง

พนักงานดับเพลิง

รหัสตําแหน่ง 05

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ทําหน้าที่เป็นพนักงานประจํารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจํารถบรรทุกน้ํา ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ําหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
1. มี ค วามสามารถเหมาะสมในการปฏิบั ติง านในหน้า ที่ แ ละมีค วามรู้ใ นเรื่ อ งเครื่ อ งมื อดั บเพลิ ง
และน้ํายาเคมีต่าง ๆ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทาง
ราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้
ความรู้ความสามารถทีต่ ้องการ
ปฏิบัติงานพนักงานด้านดับเพลิ ง ช่วยเหลือในการดั บเพลิ ง ประจํารถบรรทุกน้ํา ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ําหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
สมรรถนะ
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๔๐
โดยวิธี สัมภาษณ์

๒.ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
มีความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ การบริหารราชการที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
พอสมควร
๓. คุณสมบัติสว่ นบุคคล
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากบุคลิกภาพ
ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ การมีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
การการประเมินสมรรถนะในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เวลา 09.๐๐ น.- ๑2.๐๐ น. ประเมินสมรรถนะคุณสมบัติบุคคล (สอบสัมภาษณ์)

๔๐

โดยวิธี สัมภาษณ์

๒๐

โดยวิธี สัมภาษณ์

ผนวก ข 5
รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัคร
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
........................................
1. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
2. ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง
2.1 หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจํารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจํารถบรรทุกน้ํา
ช่วยเหลือการปฏิ บัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน้ํ าหรืองานอื่นใดที่ เกี่ยวข้องและปฏิ บัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
3. ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
4. อัตราว่าง 2 อัตรา ดังนี้
4.1 พนักงานดับเพลิง

จํานวน 2 อัตรา

5. ค่าตอบแทน

อัตรา 9,000.-บาท

6. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ผนวก ก 6
รายละเอียดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
.....................................................
๑. ประเภท
ตําแหน่ง

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานประจํารถขยะ

รหัสตําแหน่ง 06

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอย
ไปทําลาย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
ไม่กําหนดคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถทีต่ ้องการ
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่
จ้างได้
๓. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
สมรรถนะ
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๔๐
โดยวิธี สัมภาษณ์

๒. ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
มีความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ การบริหารราชการที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
พอสมควร
๓. คุณสมบัติสว่ นบุคคล
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากบุคลิกภาพ
ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ การมีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
การการประเมินสมรรถนะในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เวลา 09.๐๐ น.- ๑2.๐๐ น. ประเมินสมรรถนะคุณสมบัติบุคคล (สอบสัมภาษณ์)

๔๐

โดยวิธี สัมภาษณ์

๒๐

โดยวิธี สัมภาษณ์

ผนวก ข 6
รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัคร
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
...................................................
1. ประเภท

พนักงานจ้างทั่วไป

2. ตําแหน่ง

คนงานประจํารถขยะ
2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูล
ฝอยไปทําลาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี
4. อัตราว่าง 2 อัตรา ดังนี้
4.1 คนงานประจํารถขยะ

จํานวน 2 อัตรา

5. ค่าตอบแทน

อัตรา 9,000.-บาท

6. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

