
  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
…………………………….. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไป
เป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจ้าง
พนักงานจ้างข้อ ๑๘  และข้อ ๑๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการ
เลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร 
        พนักงานจ้างตามภารกิจ 

- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม สังกัดสำนักปลัด  จำนวน  ๑  อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัด จำนวน  ๑  อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง จำนวน  ๑  อัตรา 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง  จำนวน  ๑  อัตรา 

   พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงาน (ช่วยงานระบบประปา) จำนวน  ๑  อัตรา 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม) 
            ๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 

                         ๒.๑  คณุสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 
                     ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
                     ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
                     ๒.๑.๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                     ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ                          

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด  ดังนี้ 
  (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
/๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ดำรง... 



-๒- 
  ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๑.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   ๒.๑.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน  
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
   หมายเหตุ ( คุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๙ จะพิจารณาตรวจสอบก่อนการลงนามในสัญญาจ้าง )  
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรค
การเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้าง
ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และต้องนำใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
         ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แต่ละตำแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้  
  ๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 
ตำบลน้ำแคม หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๘๑๘๗-๒๐๗๙-๓   ตั้งแต่วันที่  ๑๕-๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๕   
ในวันและเวลาราชการ สำหรับภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว   ไม่เกิน ๑ ปี    

จำนวน ๓ รูป 
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด 
๒. หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ชุด  (ถ้ามี) 
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
๔. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล      

กำหนดออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน   (ฉบับจริง) 
๕. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา   จำนวน  ๑  ชุด  
๖. หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 
๗. หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา

ของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
๘. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร  ในอัตรา ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ 

ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว) 
/๓.๔ เงื่อนไขในการ... 



-๓- 
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ใน 
การประเมินสมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม  ๒๕๖๕ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หรือสอบถามโทร.๐-๘๑๘๗-๒๐๗๙-๓ 
  ๔.๑  เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบ) ในพฤหัสบดี ที่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
นาฬิกา เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
   ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ 
สมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ 

ในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี  นับวันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแตง่ตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม 

 ตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๑ ปีและจะต้องทำสัญญาจ้าง
พนักงานจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนมติเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดเลย (ก.อบต.จังหวัดเลย) 
  ประกาศ ณ  วันที่   ๘   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕                              

 
 
 
   ( นายสมศักดิ์  ขันทะคีรี ) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ลงวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕  
***************************** 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑. ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติหน้าที่การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง 3-5 ปี) ให้มีความรู้ความประพฤติ
และความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาในระดับต่อไป 
  1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ๑.๒.๑ อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง 3-5 ปี) ให้มีความรู้ความประพฤติและความ
พร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสติปัญญา  เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ในระดับต่อไป   

๑.๒.๒ อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา แทนบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก 
๑.๒.๓ ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่ตามทีผู่้บังคับ 

บัญชามอบหมาย   
๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

๑.๓.๑ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และทักษะ 

ดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือ
หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 

    ๑.๓.๒ ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกอนุบาลหรือปฐมวัยหรือปริญญาตรีทางการศึกษา
และมีประสบการณ์สอนระดับชั้นอนุบาลหรือปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
   ๑.๓.๓ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการการปฏิบัติหน้าที่ 
  1.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ   

  ๑.๔.1 มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา 
  ๑.๔.2 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๑.๔.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๑.๔.๔ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๑.๔.5 มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ 
   ๑.๕ ค่าตอบแทน 

   ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,400 .-บาท  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวม
เป็นเงิน  11,400  บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๑.๖ ระยะเวลาการจ้าง   
 พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ  ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  4  ปี 
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๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
๒.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตันซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ต้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ๒.๒.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป  ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือ การลงทะเบียน 
รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย 
และหนังสือราชการต่าง การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย
ตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

๒.๒.๒. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ 
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

๒.๒.๓. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล 
จำนวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสำหรับให้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้ 

๒.๒.๔. ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับการดำเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

๒.๒.๕. จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้ง 
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป 

๒.๒.๖. ดำเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ 
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแสรักษายานพาหนะและสถานที่เพ่ือให้การ
ดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๒.๒.๗. การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๒.๒.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

๒.๒.๙ จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม สัมมนา  
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื ่อให้เอกสารที ่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ  อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 

๒.๒.๑๐ ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.๒๕๔๐ เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

๒.๒.๑๑. อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ 
ประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๒.๒.๑๒. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย แสะระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ 
งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
๒.๓.๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท.  

หรือก.อบต.รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  หรือจบการศึกษาในระดับที่สูงกว่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 

 ๒.๔ ค่าตอบแทน 
   ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,400 .-บาท  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวม
เป็นเงิน  11,400  บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๒.๕ ระยะเวลาการจ้าง   
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  4  ปี 
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๓. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
๓.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามแนวทางแบบอย่างข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๓.๒.๑ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆเพ่ือให้ตรงตามหลัก 

วิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
๓.๒.๒ ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให้การ 

ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒.๓ ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
๓.๒.๔ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย 

พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
๓.๒.๕ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง 
๓.๒.๖ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับ 

บัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
ข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

๓.๒.๗ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ 
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒.๘ ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่องานด้านโยธาเพ่ือให้เกิด 
ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 

๓.๓ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
๓.๓.๑  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 

หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม 
หรือในสาขาวิซาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
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๓.๓.๒  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา 
วิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา
สำรวจ  ก่อสร้าง  สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างสำรวจ  ช่างโยธา  หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท.และ 
ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

๓.๓.๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา 
หรือเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

 ๓.๔ ค่าตอบแทน 
   ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,400 .-บาท  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวม
เป็นเงิน  11,400  บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๓.๕ ระยะเวลาการจ้าง   
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน  4  ปี 
 
 
 

 
******************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป 

๑. ตำแหน่ง  คนงาน (ช่วยงานระบบประปา) 
๑.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการ 
ทำงานด้านผลิตน้ำประปา การจัดหาแหล่งน้ำดิบที่เหมาะสม สถานที่ใช้ในการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น และ 
กระบวนการผลิตที่มีความเป็นมาตรฐาน ปลอดภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา เพ่ือนำมาใช้ในกิจการต่างๆของหน่วยงาน โดยควบคุม ดูแล 
ขั้นตอนการผลิตด้วยความพิถีพิถัน เพ่ือให้น้ำที่ผลิตมานั้น  มีความเป็นมาตรฐาน  ปลอดภัย  แก่ผู้มารับบริการและ 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 

๑.๒.๑  จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ให้พร้อมใช้งาน เช่น เครื่องสูบน้ำ  
ทรายกรอง กรวดกรอง สารคลอรีน ถังกักเก็บน้ำ เป็นต้น เพ่ืออำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการ 

๑.๒.๒ ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิตที่ผ่านการตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพของน้ำดิบก่อนเข้า 
ชั้นตอนการผลิตเป็นน้ำประปา โดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถังตกตะกอนและถังกรอง จนถึงกระบวนการฆ่าเชื้อโรค  
เพ่ือนำไปวิเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาท่ีผลิตได้ ต้องใสสะอาด ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน 

๑.๒.๓. ดูแล บำรุงรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ตามแผนการซ่อมบำรุง 
และบริเวณสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณ เพ่ือให้มีความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กำหนด 

๑.๒.๔. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 

๑.๒.๕ สรุปสถิติข้อมูลและปัญหาอุปสรรค เพ่ือนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนางานด้านบริการให้มี 
คุณภาพ 

๑.๒.๖ ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
๑.๓.๑ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ สามารถอ่านออกเขียนได้ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมใน 

การปฏิบัติหน้าที ่
  ๑.๓.๒ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๑.๓.๓ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบประปา 
   ๑.๓.๔ สามารถปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ 
  ๑.๓.๕ สามารถปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑.๔ ตอบแทน 
- ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน  

๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ( จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินครองชีพชั่วคราว ) 
๑.๕ ระยะเวลาการจ้าง  

  พนักงานจ้างทั่วไป  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี  และต่อสัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
/หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร... 
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 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ 
 

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)                                          
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  
แนวทางท่ีระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
โดยวิธีทดสอบความรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์  
สถานการณ์บ้านเมือง ปัจจุบัน 
 

๒. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ 
ตำแหน่ง (ภาค ข )                                         
-ทดสอบความรู้ความเข้าใจ  หรือ  การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับงาน ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง  

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
( ภาค ค การสัมภาษณ์ )                                                                              

๑. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
๒. ความคิดริเริ่มปฏิภาณไหวพริบ 
๓. มนุษยสัมพันธ์ 
๔. ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
๕. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง   

 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 
 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 
 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 

 

 
 โดยวิธีทดสอบความรู้แบบปรนัย 
หรืออัตนัย 
 
 
 
โดยวิธีทดสอบความรู้แบบปรนัย
หรือ อัตนัย 
 
 
 
โดยวิธี การสอบสัมภาษณ์ 

รวม ๓๐๐ คะแนน  
 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

๑. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) (คะแนน ๑๐๐ คะแนน ) เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐  น. 
๒. สอบภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข )(คะแนน  ๑๐๐  คะแนน )  เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น 
๓. สอบสัมภาษณ์  (ภาค ค )(คะแนน  ๑๐๐  คะแนน )   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐  น. 

 
 
 
 
 
 


