
 
 

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลไร่เกา่ 
**************** 

 

 ด้วยเทศบาลต าบลไร่เก่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล เป็น
พนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕,๖,๙,๑๘ และ ๑๙      
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
 

  ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
1.1  ส านักปลัดเทศบาล   

          พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน 1 อัตรา 
           พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 อัตรา 

     พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา 
1.2  กองคลัง         

  พนักงานจ้างตามภารกจิ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้2 อัตรา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (แผนที่ภาษี) 1 อัตรา 

1.3  กองการศึกษา 
พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 
1.4  กองช่าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา 

  รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกบัการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและการเลือกสรร 
    ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
    ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
     (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไมเ่กินหกสบิปบีรบิูรณ์ในวันสมัคร 
        (๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
   
 
 
 
 
 
     /(4) ไม่เป็นผู้ … 
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 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล 
ดังนี ้
       (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจแก่สงัคม 
       (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
       (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รงัเกียจแกส่ังคม 
       (ง)   โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมือง หรอืเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง 
  (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
            (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถ่ิน  คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
สภาท้องถ่ิน  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้ างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ินและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน มาแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้าม ตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินมาย่ืนด้วย 
   ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม (ผนวก ก. ) เอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้ 
  ๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อ 
ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันท่ี 16 - 24 ธันวาคม 2564  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๒๖๘-๙๐๑๔ ต่อ 134 ทั้งนี้ เทศบาลต าบลไร่เก่า ไม่รับสมัคร
คัดเลือกและไม่ให้เข้าคัดเลือกส าหรับพระภิกษุสามเณร ตามหนังสือส านักงาน ก.ท. ที่ สร ๐๙๐๔/ว๙ ลงวันที่ ๑๗  
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๐ และตามหนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖  ลงวันที่ ๒๓ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 
  ๓.๒  เอกสารและหลักฐานท่ีต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลกัฐานด้วยตนเองตอ่เจ้าหน้าที่รบัสมัคร ดงัตอ่ไปนี ้
  ๓.๒.๑  ส าเนาปรญิญาบัตร ส าเนาประกาศนียบัตรหรือ 
           ส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง 
           ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒกิารศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
           ต าแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งเป็นหลักฐานทางการศึกษา      จ านวน   ๑   ฉบับ 

    
 
 

/๓.๒.๒  ส าเนา ... 
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๓.๒.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน   ๑   ฉบับ  

   ๓.๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน   ๑   ฉบับ 
   ๓.๒.๔  ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนก่อนถึง 
    วันสมัคร แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  
    ก.พ. (พ.ศ. ๒๕๓๕)         จ านวน   ๑   ฉบับ 

๓.๒.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  
    ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)     จ านวน   ๓   รูป 

๓.๒.๖  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส   
ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้ามี)         จ านวน   ๑   ฉบับ  

  ๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
         อัตราค่าธรรมเนียมคนละ  100.-  บาท โดยช าระค่าธรรมเนยีมในวันสมัครสอบ 

   ๓.๔  เง่ือนไขการสมัคร  
    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร 
    เทศบาลต าบลไร่เก่า จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง  ให้ทราบ ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงาน) หรือทางเว็บไซต ์http:// www.raikaocity.go.th  
 ๕. วัน  เวลา  และสถานท่ีด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
  เทศบาลต าบลไร่เก่า จะด าเนินการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในวันท่ี 5 มกราคม 
๒๕๖5  ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามรอ้ยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์   

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
    ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ  ไมต่่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้    

๗.๑   ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)
มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๗.๒  ถ้าคะแนนประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)เท่ากันจะพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนน
ประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน)มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่าก่อน 

๗.๓  ถ้าคะแนนประเมินสมรรถนะทั้ง ๒ เท่ากันให้พิจารณาจากผู้สมัครล าดับต้นเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 
 
 

/๘. การประกาศ ... 
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๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

        เทศบาลต าบลไร่เก่า จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  โดยเรียงล าดับ
คะแนนจากมากไปหาน้อยเฉพาะในรายที่ผ่านการเลือกสรร ในวันท่ี  7  มกราคม  2565  ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าส านักงาน) หรือทางเว็บไซต์  
http:// www.raikaocity.go.th  โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไป เมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี 
นับแตวั่นที่ข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

 ๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
        ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้าง  ตามที่เทศบาลต าบลไร่เก่าก าหนดเพิ่มเติม โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                     ประกาศ  ณ  วันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

                           
 

                                                                   (นายก าพล เต็งประเสริฐ) 
                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลไร่เก่า 
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ผนวก ก 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า   
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลไร่เกา่ 

ลงวันท่ี  7  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
  

1. ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป   
ต าแหน่ง คนงาน  

  1. ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
             1.1 สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆพนักงานเทศบาล 

     1.2 งานสารบรรณ เช่น รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือใหห้น่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกบ็เอกสาร ค้นหาหนงัสือ ฯลฯ 

       1.3 ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

             2.1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
      2.2. ค่าตอบแทน   เดือนละ  9,000.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตามที่กฎหมาย     

ก าหนด 
3. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร 

  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง)  
     1.1  ความรู้ความสามารถทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม 
     1.2  ความรู้ ในการใช้ภาษาไทย การสื่อสารอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     1.3  ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9)     
     1.๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม 

50 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 

๒. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    2.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
    2.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    2.3 การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
    2.4 ความรู้ความสามารถพิเศษ 

50 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

ผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า   

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลไร่เกา่ 
ลงวันท่ี  7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

2. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  
       ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 

1. ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
1.1. ด้านการปฏิบัติการ 

    1.1.1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  

            1.1.2 เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อด าเนินการ
ป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์  

            1.1.3 จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

            1.1.4 รวบรวม จัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ส ารวจแหล่งน้ า เส้นทางจราจร 
แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดท าแผนป้องกันรับสถานการณ์ และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์  

            1.1.5 จัดท ารายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชา  

            1.1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

            1.1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  

1.2. ด้านการบริการ  
           1.2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี

ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
           1.2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ  หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  

           1.2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  

           1.2.4 ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง  
 
 
 
 
 
 



 
/2. คุณสมบัติ … 

 
 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่าง
เช่ือมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 

9,400.-บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่าง
เช่ือมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 

10,840.-บาท 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ใน
สาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่าง
เช่ือมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

11,500.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
/3. หลักเกณฑ ์… 

 
 
 
3. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร 

   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลกัเกณฑ์ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

   ๑. ความรู้  (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง)  
   1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 
   1.2 ความรู้ความสามารถทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจสังคม  
   1.3 ความรู้ในการใช้ภาษาไทย อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   1.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    1.5 ความรู้ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) 
    1.6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรี ขันธ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม 
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงาน
ที่จะจ้าง) 
     2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
     2.2 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
     2.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
     2.4 พระราชบัญญัติ ข้ อมู ล ข่ าวสารของทางราชการ  พ .ศ . 2540 - 
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542  
     2.5 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
     2.6 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน  
     2.7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
    ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๓.๓ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
    ๓.๔ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
    3.5 ความรู้ความสามารถพิเศษ 

๕๐ 
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โดยวิธีสอบ
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ผนวก ก 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า   
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลไร่เกา่ 

ลงวันท่ี  7   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

3. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สังกัด ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 

 

1. ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1.1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนส่งเสริมพัฒนา

ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน และสนับสนุน
การด าเนินงานของท้องถ่ินได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน 

 1.1.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถ่ินของต้นโดยมุ่งพึ่งพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 

  1.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เป็นฐานการพัฒนา
ชุมชนอย่างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน 
ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน 

 1.1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการกลุ่ม 
รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการชุมชนและท้องถ่ินของ
ตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

 1.1.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านวิชาการและปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กร เครือข่าย องค์กรประชาชน 
และชุมชนในระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจฐานราก มี
ความเข้มแข็ง สมดุล และมั่นคง 

 1.1.6 ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ด าเนินการและเอื้ออ านวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 1.1.7  เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถ่ิน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ 
เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

 1.1.8 ร่วมจัดท าโครงการต่าง ๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการ
ชุมชนพอเพียง โครงการ  S M L เป็นต้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเสริมสร้างให้เป็นชุมชน
ที่เข้มแข็ง 

 1.1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 1.1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

  
 



  
/2. ด้านการ ... 

 
 

  
 1.2. ด้านการบริการ 

 1.2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป 

 1.2.2 ตอบปัญหาและช้ีแจงการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝ่าย 

 1.2.3 ติดตามประสานงานหน่วยงานองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการช่วยเหลือ บ าบัด แก้ไข
ปัญหาแก่ชุมชน ประชาชนในทุกด้าน 

 1.2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการด าเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและกระตุ้นปลูกฝังให้ประชาชนมีความสนใจให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และมีทัศนคติที่ดี 
ต่อองค์กร ต่อชุมชน 

 1.2.5 ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
 

9,400.-บาท 

2. ได้รับการประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
 

10,840.-บาท 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
ทุกสาขาวิชาที่ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
 

11,500.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
/3. หลักเกณฑ์ ... 

 
 
 
 
3. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร 

    ผู้สมัครตอ้งได้รบัการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
   ๑. ความรู้  (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง)  
   1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 
   1.2 ความรู้ความสามารถทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจสังคม  
   1.3 ความรู้ในการใช้ภาษาไทย อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   1.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    1.5 ความรู้ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) 
    1.6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม 
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับ 
งานที่จะจ้าง) 
    2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 
    2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 
   2.3 ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2558 
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
    ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๓.๓ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
    ๓.๔ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
    3.5 ความรู้ความสามารถพิเศษ 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕๐ 

 
 
 
 
 
 

100 

โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 
 
  
 
 
 
โดยวิธีสัมภาษณ์ 
 
 
 

รวม 2๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

ผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า   

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลไร่เกา่ 
ลงวันท่ี  7   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
4. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง จ านวน 2 อัตรา 
1. ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 1.1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม 
ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
  1.1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้
อย่างครบถ้วน 
 1.1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง    
  1.1.4รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐานเพื่อเป็น
ข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 
   1.1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 1.1.6ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆ จัดเก็บ
รักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
ในการด าเนินงาน 
  1.1.7 สอดส่งตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นค้างช าระ ควบคุมหรือ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 

 1.1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

         1.2. ด้านการบริการ 
 1.2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ช้ีแจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
 1.2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ

ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และลกเปลี่ ยนความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงาน 
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2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การ
จัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
 

9,400.-บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การ
จัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

10,840.-บาท 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ 
 

11,500.-บาท 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
/3. หลักเกณฑ์ ... 

 
 
 
3. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร 

    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลกัเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
   ๑. ความรู้  (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง)  
   1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 
   1.2 ความรู้ความสามารถทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจสังคม  
   1.3 ความรู้ในการใช้ภาษาไทย อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   1.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    1.5 ความรู้ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) 
    1.6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม 
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงาน
ที่จะจ้าง)     
     2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
     2.2 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  
     2.3 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
    ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๓.๓ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
    ๓.๔ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
    3.5 ความรู้ความสามารถพิเศษ 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 

100 

โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 
 
  
 
 
โดยวิธีสัมภาษณ์ 
 
 
 

รวม 2๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า   

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลไร่เกา่ 
ลงวันท่ี  7   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

5. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (แผนท่ีภาษีฯ) สังกัด กองคลัง จ านวน 1 อัตรา 

1. ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
1.1. ด้านการปฏิบัติการ  
    1.1.1 ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การ

ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

   1.1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ  

     1.1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายช่ือพนักงาน ข้อมูล
จ านวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้  

   1.1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทัง้หมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  

   1.1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจง้
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรอืดาเนินการต่างๆ ต่อไป  

  1.1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เพื่อให้
การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

  1.1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

  1.1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

  1.1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  

 1.1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

 1.1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์  

1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งาน สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์และ งานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 
   
 
 



  
/1.2. ด้านการ ... 

 
 
 
 
1.2. ด้านการบริการ  
  1.2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
  1.2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
  1.2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
  1.2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่

อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  

9,400.-บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน          
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน  การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  

10,840.-บาท 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  
 

11,500.-บาท 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
/3. หลักเกณฑ์ ... 

 
 
 

 
 3. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร 

       ผู้สมัครต้องได้รบัการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
   ๑. ความรู้  (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง)  
   1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 
   1.2 ความรู้ความสามารถทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจสังคม 
   1.3 ความรู้ในการใช้ภาษาไทย อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   1.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    1.5 ความรู้ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) 
    1.6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม 
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงาน
ที่จะจ้าง) 
    2.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    2.2  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ     
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  
    2.3  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
    ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๓.๓ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
    ๓.๔ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
    3.5 ความรู้ความสามารถพิเศษ 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
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ผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า   

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลไร่เกา่ 
ลงวันท่ี  7   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

7. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา จ านวน 2 อัตรา 

1. ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
1.1. ด้านการปฏิบัติการ  
    1.1.1 ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การ

ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

   1.1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ  

     1.1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายช่ือพนักงาน ข้อมูล
จ านวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้  

   1.1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทัง้หมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  

   1.1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจง้
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรอืดาเนินการต่างๆ ต่อไป  

  1.1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เพื่อให้
การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

  1.1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

  1.1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

1.1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  

 1.1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

 1.1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์  

1.1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งาน สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์และ งานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 

 
 

/1.2. ด้านการ ... 



 
 
 
 
 
 
  1. 2. ด้านการบริการ  
  1.2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
  1.2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
  1.2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
  1.2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่

อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  

9,400.-บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน           
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน  การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  

10,840.-บาท 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  
 

11,500.-บาท 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
/3. หลักเกณฑ ์… 

 
 
 
 
3. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร 

        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลกัเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
   ๑. ความรู้  (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง)  
   1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 
   1.2 ความรู้ความสามารถทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจสังคม  
   1.3 ความรู้ในการใช้ภาษาไทย อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   1.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    1.5 ความรู้ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) 
    1.6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม 
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงาน
ที่จะจ้าง) 
    2.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    2.2  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ     
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  
    2.3  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
    ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๓.๓ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
    ๓.๔ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
    3.5 ความรู้ความสามารถพิเศษ 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕๐ 
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โดยวิธีสัมภาษณ์ 
 
 
 

รวม 2๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า   

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลไร่เกา่ 
ลงวันท่ี  7   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

8. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สังกัด กองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 

1. ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
1.1. ด้านการปฏิบัติการ  

          หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกับวิชาทางการศึกษา งานการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย งานสังคมสงเคราะห์ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ช่วยเจ้าหน้าที่ช้ันต้นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในด้านต่างๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เพื่อการ จัดการศึกษา รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หลักสูตรการสร้างและพัฒนาหนังสือและแบบเรียน 
การจัดพิพิธภัณฑ์ ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา และส่งเสริมการวิจัย
การศึกษา การวางโครงการ ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล
ด าเนินการ และแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
ปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด 
นอกจากนั้น ยังท าหน้าที่จัดท าแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน งานบริหาร โรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และปฏิบัติหน้าที่อื่ นที่
เกี่ยวข้อง  

1.2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ศึกษา 

ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูหรือ
ข้าราชการครูได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
/2. หลักเกณฑ์ ... 

 
 
 
 
 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลกัเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
   ๑. ความรู้  (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง)  
   1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 
   1.2 ความรู้ความสามารถทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจสังคม  
   1.3 ความรู้ในการใช้ภาษาไทย อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   1.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    1.5 ความรู้ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) 
    1.6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม 
  ๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับ
งานที่จะจ้าง) 
    2.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    2.2  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ     
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  
    2.3  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2.7 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2551 
    2.8 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
    2.9 ความรู้ในการจัดท าแผนงาน โครงสร้างต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
    ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๓.๓ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
    ๓.๔ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
    3.5 ความรู้ความสามารถพิเศษ 

๕๐ 
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ผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า   

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลไร่เกา่ 
ลงวันท่ี  7   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

9. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง จ านวน 1 อัตรา 

1. ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่

จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี้  

1.1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1.1 ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช้งาน 

ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า
สื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่ง
ข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานภายในและภายนอก 

 1.1.2 จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบ ารุงรักษา  
   1.1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน 

หรือกฎหมายก าหนด  
 1.1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ให้มี

จ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน  
1.2. ด้านการบริการ  
1.2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
1.2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อ

ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



  
/2. คุณสมบัต ิ... 

 
 
 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
3.1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่อง
เย็นและปรับอากาศไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 

9,400.-บาท 

3.2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่อง
เย็นและปรับอากาศไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 

10,840.-บาท 

3.3 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรบั
อากาศไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่าง
ไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

11,500.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
/3. หลักเกณฑ์ ... 

 
 
 
 
3. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร 

                 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลกัเกณฑ์ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

   ๑. ความรู้  (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง)  
   1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 
   1.2 ความรู้ความสามารถทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจสังคม  
   1.3 ความรู้ในการใช้ภาษาไทย อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   1.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    1.5 ความรู้ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) 
    1.6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม 
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงาน
ที่จะจ้าง) 
   2.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
   2.2 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
   2.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
   2.4 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
   2.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
   2.6 ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับ
ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า  
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
    ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๓.๓ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
    ๓.๔ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
    3.5 ความรู้ความสามารถพิเศษ 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 

โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีสัมภาษณ์ 
 
 
 

รวม 2๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

ผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า   

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลไร่เกา่ 
ลงวันท่ี  7   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

10. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)  สังกัด กองช่าง   จ านวน  1  อัตรา   

       1. หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก 
   ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าว หรือปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                   2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
    1. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์  

       2. แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว หรือ 
       3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
         3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาข้ึนไป   
            2. มีความรู้ความสามารถและความช านาญ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
        3. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย 
        4.  มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่รับรองความสามารถและทักษะ 
                                ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕ ป ี  

         4. ค่าตอบแทน  
    เดือนละ  9,๔00.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตามที่กฎหมายก าหนด  

             5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
              ผู้สมัครต้องได้รบัการประเมินสมรรถนะตามหลกัเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู้ (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง)  
     1.1  ความรู้ความสามารถทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจสังคม  
     1.2  ความรู้ในการใช้ภาษาไทย การสื่อสารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 
     1.3  ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงาน
ที่จะจ้าง) 
    -  ทดสอบการขับรถยนต์ 
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๓.๓ มนุษยส์ัมพันธ์ 
    ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
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