ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
**************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ให้ดารงตาแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ
2560 – 2563) จานวน 4 อัตรา
ฉะนั้น อาศัย อานาจตามความในข้อ 18 ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547
จึงประกาศรับ สมัครบุ คคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน)
จานวน 2 อัตรา
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จานวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้ างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณ สมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดระนอง (ก.อบต.จังหวัดระนอง) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่ เป็ น ผู้ มี ร่ า งกายทุ พ พลภาพไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ไร้ค วามสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็ น ผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
/(6)ไม่เป็นผู้...

-2(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(9) ไม่เป็นภิกษุ สารเณร นักพรต
หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แต่ละตาแหน่งตามแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
3. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กาหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
(ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.) ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากจั่น เลขที่ 76 หมู่ที่ 4 ตาบลปากจั่น อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง หรือสอบถามทาง
หมายเลขโทรศัพท์หมายเลข 0–7787-3502
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอก
รายละเอีย ดในใบสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและสาเนามายื่นในวันสมัคร
ดังต่อไปนี้
(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รูป
(หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา)
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
(4) ส าเนาวุฒิ การศึกษา โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุ มัติจากผู้ มีอานาจ
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยต้องนาเอกสารตัวจริงมาแสดงด้วย จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ (ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย) จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ สาเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียน
คารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
/5. ค่าธรรมเนียม...

-35. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ ค่าธรรมเนียม
การสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัครสอบ เฉพาะผู้ที่มิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
6. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิด ชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ที่สมัคร อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะประกาศในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม
2 5 6 1 โดยจะปิ ด ป ระกาศ ไว้ ณ ป้ ายป ระช าสั ม พั น ธ์ องค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น ต าบ ลป ากจั่ น
เว็บไซต์ www.Saopakjan.go.th และ www.facebook.com/pakjun.ranong ซึ่งการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการเลือกสรร ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องไปตรวจดูรายชื่อของตนเอง
8. วัน เวลา และสถานที่การเลือกสรร
จะดาเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น ตามกาหนดการในตารางดังต่อไปนี้
ตาแหน่ง
วัน - เวลา
วิชา
พนักงานจ้างภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2561
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
09.00 – 12.00 น.
ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
13.00 เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน)

วัน อังคารที่ 4 กัน ยายน
2561
10.00 – 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนั กงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ
ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานเป็นธรรม
โปร่ง ใสตรวจสอบได้ ตามหลัก การบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที ่ด ี รายละเอีย ดตามแนบท้า ยประกาศนี้
(ภาคผนวก ข.)
/10.เกณฑ์การตัดสิน...
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10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
11. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากจั่ น จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการเลื อ กสรร ภายใน
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น รายละเอียดดังนี้
(1) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลาดับคะแนนที่สอบได้สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีได้คะแนน
เท่ากันจะพิจารณาผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(2) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบกาหนด 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
(3) ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรและได้ ขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ านการเลื อ กสรร ถ้ า มี ก รณี อ ย่ างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ
(3.1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
(3.2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในวันและเวลา
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด เว้นแต่มีความจาเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(3.3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่ทาสัญญาจ้าง หรือตามที่
ได้รับแต่งตั้งในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
(3.4) ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่สอบไปแล้ว ให้ยกเลิกบัญชี
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียว
(4) กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างใน
งานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคล
ที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดระนอง อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอายุก็ได้
12. ระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
พนักงานจ้างตามภารกิจ สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
13. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง และจัดทาสัญญาจ้างตามลาดับ
คะแนนที่สอบได้ของบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในแต่ละตาแหน่งตามตาแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปากจั่น ทั้งนี้ โดยขอความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดระนองแล้ว หากตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561
(ลงชื่อ)
(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561
*********************************************
ชื่อตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ประเภทพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม
ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป้นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
1.2 เร่ งรัด ติด ตาม ตรวจสอบการจัด เก็บ ค่าธรรมเนี ยมภาษี ที่ค้ างช าระ เพื่ อให้ ส ามารถ
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรัก ษา นาส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง
1.4 รวบรวมข้ อ มู ล เอกสารต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด เก็ บ รายได้ และการเก็ บ รั ก ษา
หลักฐานเพื่อเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
1.5 จัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลมี
ความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ดาเนินการรับเงินหรือควบคุมเงินอย่างใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทาทะเบียนต่างๆ จัดเก็บ
รักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆเพื่อรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลในการดาเนินงาน
1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นค้างชาระ ควบคุม
หรือดาเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง
1.8 ประสานงานในระดับฝ่ ายหรือกลุ่ มกั บหน่ วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่ วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
หน่วยงาน
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2. ด้านการบริการ
2.1ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญแก่ผู้ที่สนใจ
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าทางบั ญ ชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า นี้ ในสาขาวิ ช าทางบั ญ ชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
1. ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามข้อ 1 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามข้อ 2 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท
3. ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามข้อ 3 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท
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ชื่อตาแหน่ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ประเภทพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หาและฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ งานโยธาที่ ต นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธาเพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชี พหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาสารวจ สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ เทคนิคหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิช าทางเทคนิ ควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาส ารวจ
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรั บ
ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
ทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาสารวจ สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง 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 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
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

ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
1. ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามข้อ 1 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามข้อ 2 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท
3. ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามข้อ 3 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท
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ชื่อตาแหน่ง
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน)
ประเภทพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานประจ าศู น ย์ กู้ ชี พ กู้ ภั ย รั บ – ส่ งวิ ท ยุ สื่ อ สารภายในเครื อ ข่ า ยประจ าศู น ย์ เขต
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการทางานด้านฟื้นคืน
ชีพของผู้ป่วย ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล ทาการกู้ชีพผู้ป่วยในภาวะวิกฤต เคลื่อนย้ายและปฐมพยาบาล
ผู้ป่ วยอุบั ติเหตุฉุกเฉิน และขั้น วิกฤต ปฏิบัติห น้าที่งานบริการ งานที่ ต้องใช้แรงงานทั่ว ไป ภายใต้การกากับ
ตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- วุฒิการศึกษา (ไม่จากัด)
- ผ่านการอบรมหลักสู ตรผู้ ปฏิบัติงานให้ บริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นฐาน (FR) โดยส าเนา
หลักฐานประกาศนียบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือสาเนาหนังสือรับรองจากสานักงาน
สาธารณสุ ขจั งหวัด ว่าเป็ น ผู้ ผ่ านการอบรมหลั กสู ตรผู้ ป ฏิ บั ติงานให้ บ ริการการแพทย์ ฉุกเฉิน พื้ น ฐาน (FR)
มาประกอบการสมัคร ฯ
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี
รวมเงินทั้งสิ้น

9,000.- บาท
1,000.- บาท
10,000.- บาท

ภาคผนวก ข.
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561
*********************************************
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
พนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม
200 คะแนน
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สรุปเรื่องราว
- การประมวลผลทางคณิตศาสตร์
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ พ.ศ.2457
- ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงิน อปท. พ.ศ.2547
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ภาคความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยวิธีการประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ประวัติการศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ของผู้เข้าสอบคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความความเหมาะสมในด้านต่างๆ ความรู้ที่อาจ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่นๆ เป็นต้น
พนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม
200 คะแนน
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สรุปเรื่องราว
- การประมวลผลทางคณิตศาสตร์
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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- พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
- เทคนิคการประมาณราคา
- ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา
ภาคความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยวิธีการประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ประวัติการศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ของผู้เข้าสอบคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความความเหมาะสมในด้านต่างๆ ความรู้ที่อาจ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่นๆ เป็นต้น
พนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน)
ภาคความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยวิธีการประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ประวัติการศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ของผู้เข้าสอบคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความความเหมาะสมในด้านต่างๆ ความรู้ที่อาจ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่นๆ เป็นต้น

