
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลก าพวน 
เร่ือง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลก าพวน 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลก าพวน  อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง  จะด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลก าพวน 

  อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๘, ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดระนอง  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับ
สมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ท่ัวไป รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  1.  ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

       1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 ต าแหน่ง จ านวน 3 อัตรา 
   1.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัด ส านักปลัด      จ านวน 1 อัตรา 
   1.2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
   1.3 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ สังกัด กองช่าง      จ านวน 1 อัตรา 

       1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 ต าแหน่ง จ านวน 2 อัตรา 
   1.1 ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป  สังกัด กองช่าง      จ านวน 2 อัตรา 

  2.  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ระยะเวลาการจ้าง และ
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ  ตามผนวก แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  3.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 

       3.1  คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู้สมัครซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล ดังน้ี 
        (ก)  โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
        (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
        (ค)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
 

/(ง) โรคติดยาเสพติด... 
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        (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
        (จ)  โรคพิษสุราเร้ือรัง 

(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 
   (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน  คณะผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 
   (7)  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถ่ิน  คณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน และต้องน าใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกไม่เกิน 1 เดือน 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินมาย่ืนด้วย 

       3.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

   ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับ
การสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 

   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบเพื่อบรรจุและ
แต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างได้ ท้ังน้ีเป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ีนว89/2501 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของค าส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 22 กันยายน 
2521 

  4.  การรับสมัคร 

       4.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สามารถ
ติดต่อขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีส านักปลัด เทศบาลต าบลก าพวน  อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัด
ระนอง  ต้ังแต่วันท่ี  27 สิงหาคม - 5 กันยายน  2562  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 
หมายเลข 0-7781-0628 หรือดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.kumpuan.go.th 

     4.2  เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 น้ิว  ถ่ายคร้ัง

เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  (ให้เขียนช่ือ - สกุล หลังรูปด้วย)     จ านวน  3  รูป    
(2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 

/(3) ส าเนา... 
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(3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
(4 )  ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามประกาศท่ี

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันท่ีตรวจร่างกาย   จ านวน      
1 ฉบับ 
   (5)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  ใบปริญญาบัตร  หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใด
อย่างหน่ึงท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันท่ีปิดรับสมัคร  คือ วันท่ี  5 กันยายน 2562  จ านวน 
1 ฉบับ โดยให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย 
     ในกรณีท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติปริญญาบัตรให้อนุโลมให้
ผู้สมัครใช้ส าเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่าได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วแต่รอการอนุมัติปริญญาอยู่
แทนได้โดยใบรับรองจะต้องระบุวันท่ีท่ีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาไว้ด้วยและต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับ
สมัคร คือวันท่ี  5 กันยายน 2562  
   (6 )  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปล่ียนช่ือตัว - ช่ือสกุล 
ใบอนุญาตขับรถ ฯลฯ  จ านวน  1  ฉบับ  (กรณีท่ีช่ือตัว - ช่ือสกุล ในหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)   

ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น  และรับรองส าเนาถูกต้องทุก
ฉบับ 

 4.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
(1)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศน้ีหรือข้อความท่ี
แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารท่ีใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิท่ีใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง  
เทศบาลต าบลก าพวน จะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนช่ือผู้สมัครจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร หรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแก่กรณี 

(2)  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีท่ีแจ้งสถานท่ีอยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ
ใด ๆ ไม่ได้ 

    4.4  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
                       ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
ต าแหน่งละ  100.- บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
             ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนเมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้า
รับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี ้ทั้งหมด 
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วน
เก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตน้ันได้ 
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5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามวัน เวลา สถานที่ 
และระเบียบเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 

     5.1 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ี  6 กันยายน 2562 
     5.2 ก าหนดสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

            5.3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรจะปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการเทศบาลต าบล  
ก าพวน ในวันท่ี 11 กันยายน 2562 และทางเว็บไซด์ http://www.kumpuan.go.th 

 
6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     เทศบาลต าบลก าพวน  จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่ อปฏิ บัติงานโดยยึดหลัก  

“สมรรถนะ”  ท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามท่ี เทศบาลต าบลก าพวนก าหนด            
ซ่ึงประกอบด้วย 

(ก)  ความรู้ของบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน การคิดวิเคราะห์ และ
เหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบัน  

   (ข)  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   (ค)  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซ่ึงจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

ส าหรับวิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเร่ือง เทศบาลต าบลก าพวน จะเป็นผู้ก าหนดโดย
สมรรถนะเร่ืองหน่ึงอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลาย ๆ เร่ือง อาจประเมินได้
ด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะ ดังกล่าว     
โดยอาจใช้การสอบข้อเขียน  การทดสอบตัวอย่างงาน  การสัมภาษณ์  การทดสอบด้วยสถานการณ์จ าลอง  
การตรวจสอบกับบุคคลท่ีอ้างอิง  หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

7.  เกณฑ์การตัดสิน 
              การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล     

ก าพวน  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามท่ีเทศบาลต าบลก าพวน ก าหนดโดยได้คะแนน
ในแต่ละภาคการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

8. การข้ึนบัญชี 
 8.1  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลต าบล       

ก าพวน  จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบรวมกันสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีได้คะแนนรวมสูงสุด
เท่ากัน ผู้ท่ีได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ล าดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนจากการสอบข้อเขียน
เท่ากันผู้ที่ได้คะแนนจากการสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนจากการสัมภาษณ์
เท่ากันอีกก็ให้ผู้สมัครท่ีได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
 8.2  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  นับ
แต่วันข้ึนบัญชี  แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันน้ันอีก และได้ข้ึนบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรคร้ังก่อนเป็นอันยกเลิก 
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 8.3  กรณีท่ีมีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรท่ีข้ึนบัญชีไว้มากกว่าจ านวนอัตราว่าง และ
ภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซ่ึงเทศบาลต าบลก าพวน พิจารณาแล้วเห็นว่า
สามารถใช้บุคคลท่ีมีสมรรถนะในเร่ืองเดียวกัน  นายกเทศมนตรีต าบลก าพวน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง  อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรท่ียังไม่หมดอายุก็ได้ 
 

9.  การท าสัญญาจ้าง 
                ผู้ได้รับการข้ึนบัญชีจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล

ต าบลก าพวน เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนองแล้ว 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   16   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

          
(นายวรากร  กิจการ) 

นายกเทศมนตรีต าบลก าพวน 
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แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลก าพวน  ลงวันท่ี  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

ประเภท/ต าแหน่งพนักงานจ้าง  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้าง  และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

     

ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  -  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างานปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรและ
เครือข่ายประชาชน 
  1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกในการ
พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและม่ันคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก รวมท้ังในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นท่ี 
  1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน
และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน
ทุกระดับ 
  1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
เพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความ 
เข้มแข็งของชุมชนอย่างย่ังยืน 
  1.6 ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ช้ีวัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ช้ีวัดด้านพัฒนา 
ชุมชนท่ีถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน 
  1.7 ส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน 
เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน 
  1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ 
ต่าง ๆเพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน รวมท้ังวิเคราะห์ตัดสินใจ และด าเนินการร่วมกัน 
เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
  1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดต้ังกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ 
เครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชน
ในท้องถ่ินของตน 
 



 
-2- 

 
  1.10 ดูแล ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถ่ินอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและ 
ฝึกอบรมประชาชนในท้องถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อ
ครอบครัวใน ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือเอดส์ เพื่อดูแลและจัด 
สวัสดิการท่ีพึงได้เช่น เบ้ียยังชีพ เบ้ียสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้
กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
  1.13 จัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงด าเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
และประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่ง
กีฬา กิจกรรมท่ีเก่ียวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น  
  1.14 ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันสมัย 
สามารถน ามาวางแผนในการพัฒนาพื้นท่ีซ่ึงรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
  1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชน 
เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าท่ีและเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชนมี
ตลาดจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นธรรม 
  1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน  
  1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ี 
เก่ียวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ 
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนด  
  3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี 
เก่ียวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
  4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือบุคคลท่ีสนใจ 
เพื่อให้มีความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม  
  4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อ 
ให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและ
ชุมชน 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง  

ท่ี ก.จ. รับรอง หรือทางอ่ืน ท่ี ก.จ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งน้ีได้ 
 
ระยะเวลาการจ้าง 

ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท  

 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.ความรู้  
   (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับงานใน

หน้าท่ีของต าแหน่ง) 
   1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

 
 
 

100 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

2.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  
   (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ) 
   2.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
   2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
 

50 
50 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

3.คุณสมบัติส่วนบุคคล  
   3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
   3.2 ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ 
   3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
   3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
   3.5 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ความรู้ท่ัวไป 

 
20 
20 
20 
20 
20 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

รวม 300  
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ประเภท/ต าแหน่งพนักงานจ้าง  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้าง  และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
     

ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  -  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการ
ท่ีชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
 1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ 

การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ 
ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

 1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ 
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

 1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายช่ือ 
พนักงาน ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ 
ค้นหาส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้  

 1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ท่ี 
เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารท้ังหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  

 1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป  

 1.6 ด าเนินการเก่ียวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหน่วยงาน 
เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ 
และสถานท่ี เพื่อให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีเป็นไปอย่างถูกต้อง และมี 
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

 1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน    
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจ เพื่อนน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

 1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้การ 
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

 1.9 จัดเตรียม และด า เนินการผลิตเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม          
การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ 
ด าเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 
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  1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ท่ีต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
  1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ใน
เร่ืองการประชุม และการด า เนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่ อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
ก าหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์  
  1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์  งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่ อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ด้านการบริการ  
  2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบ้ืองต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ท่ีมาติดต่อ และ 
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
  2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบร่ืน  
  2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ต่อไป  
  2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ 
ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ี ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน     
ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ทุกสาขาวิชา
ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ี  ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง 

ระยะเวลาการจ้าง 
ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 
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อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 ตามคุณวุฒิการศึกษา ดังน้ี  

  1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน (ค่าครอง
ชีพช่ัวคราว เดือนละ 2,000 บาท) รวม 11,400 บาท 
  2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท/เดือน 
(ค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 2,000 บาท) รวม 12,840 บาท 
  3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน 
(ค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 1,785 บาท) รวม 13,285 บาท 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.ความรู้  
   (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับงานใน

หน้าท่ีของต าแหน่ง) 
   1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

 
 
 

100 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

2.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  
   (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ) 
   2.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
   2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
 

50 
50 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

3.คุณสมบัติส่วนบุคคล  
   3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
   3.2 ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ 
   3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
   3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
   3.5 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ความรู้ท่ัวไป 

 
20 
20 
20 
20 
20 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

รวม 300  
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ประเภท/ต าแหน่งพนักงานจ้าง  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้าง  และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
     

ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การก ากับแนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1. ด้านการปฏิบัติการ  
 1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนท่ี งานวิศวกรรม 

โครงสร้าง และงานระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ  
 1.2 ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อน ามาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์  
 1.3 ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา 

และน าไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์  
 1.4 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ท่ี

เก่ียวข้องกับงานเขียนแบบ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 1.5 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้  
2. ด้านการบริการ  
 2.1 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบแก่ 

ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง  
 2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนท่ัวไปเพื่อให้บริการและให้ความ 

ช่วยเหลือในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน  แบบ
วิศวกรรมเคร่ืองกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน 
แบบวิศวกรรมเคร่ืองกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได้ 

 



-7- 
 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชา

หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน  แบบ
วิศวกรรมเคร่ืองกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได้   

ระยะเวลาการจ้าง 
ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 ตามคุณวุฒิการศึกษา ดังน้ี  

  1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน (ค่าครอง
ชีพช่ัวคราว เดือนละ 2,000 บาท) รวม 11,400 บาท 
  2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท/เดือน 
(ค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 2,000 บาท) รวม 12,840 บาท 
  3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน 
(ค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 1,785 บาท) รวม 13,285 บาท 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.ความรู้  
   (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับงานใน

หน้าท่ีของต าแหน่ง) 
   1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

 
 
 

100 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

2.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  
   (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ) 
   2.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
   2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
 

50 
50 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

3.คุณสมบัติส่วนบุคคล  
   3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
   3.2 ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ 
   3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
   3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
   3.5 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ความรู้ท่ัวไป 

 
20 
20 
20 
20 
20 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

รวม 300  
 

 
 
 
 



ผนวก  01 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลก าพวน  ลงวันท่ี  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
ประเภท/ต าแหน่งพนักงานจ้าง  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้าง  และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
     

ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป   
ชื่อต าแหน่ง    คนงานทั่วไป  

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  -  ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี  
และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  -  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ  และมีความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

ระยะเวลาการจ้าง 

- ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
-  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ        9,000.- บาท 
และค่าตอบแทนอ่ืนตามท่ีราชการก าหนด (ค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 1,000 บาท) 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.ความรู้  
   (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับงานใน

หน้าท่ีของต าแหน่ง) 
   1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

 
 
 

100 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

2.คุณสมบัติส่วนบุคคล  
   2.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
   2.2 ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ 
   2.3 มนุษยสัมพันธ์ 
   2.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
   2.5 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ความรู้ท่ัวไป 

 
20 
20 
20 
20 
20 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

3.ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
  การว่ิง ระยะทาง 400 เมตร ในเวลาท่ี 

ก าหนด 

100 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

รวม 300  
 
 



ผนวก  02 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลก าพวน  ลงวันท่ี  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
รายละเอียดเก่ียวกับ วัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้าง 

     
ก าหนดการเลือกสรร 

ต าแหน่ง วิธีการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที ่
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง  
1.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
3.ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
 
 
 
 
 

 
-สอบภาค ก. ความรู้ความสามารถ
ท่ัวไป 100 คะแนน 
 
-สอบภาค ข. ความสามารถหรือ
ทักษะเฉพาะ 100 คะแนน 
 
-สอบภาค ค. สอบสัมภาษณ์ 
100 คะแนน 
 

 
วันท่ี 10 กันยายน 2562 
-เวลา 09.30 – 10.30 น.  
ณ ร.ร.มิสบาฮุดดีน 
-เวลา 10.30 – 11.30 น.  
ณ ร.ร.มิสบาฮุดดีน 
 
-เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ร.ร.มิสบาฮุดดีน 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง  
4. คนงานท่ัวไป 
 

-สอบภาค ก. ความรู้ความสามารถ
ท่ัวไป 100 คะแนน 
 
 
-สอบภาค ค. สอบสัมภาษณ์ 
100 คะแนน 
 
-สอบภาค ง. ทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย 100 คะแนน 

วันท่ี 10 กันยายน 2562 
-เวลา 09.30 – 10.30 น.  
ณ ร.ร.มิสบาฮุดดีน 
 
-เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลก าพวน 
 
-เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป 
ณ สนามกีฬา ร.ร.บ้านก าพวน 
-แต่งกายชุมวอร์ม/ชุดกีฬา 

 
หมายเหตุ  :   - สถานท่ีการเลือกสรรอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 - การเลือกสรรจะประเมินโดยค านึงถึงความเหมาะสมของเจ้าหน้าท่ี ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 
 

…………………………………… 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบข้อปฏบิัติส าหรับผู้เข้ารับการเลือกสรร 
     1. การแต่งกายวันเลือกสรร 

(1) ชาย แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น งดสวมเส้ือยืด รองเท้าแตะ หรือ เคร่ืองประดับ
ใด ๆท่ีไม่เหมาะสม 

(2) หญิง แต่งกายชุดกระโปรงท่ีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น 
    2. การสอบข้อเขียน 
        2.1 สามารถน าปากกาเข้าห้องสอบได้ จ านวน 1 ด้าม ส่วนกระดาษเขียนค าตอบ และอุปกรณ์

การสอบอ่ืนท้ังหมด เทศบาลต าบลก าพวนจะจัดหาไว้ให้    
        2.2 ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ เพื่อแสดงตนในวัน

สอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
         2.3 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาเข้าสอบในแต่ละภาค แต่จะเข้าสอบได้ต่อเม่ือ
ได้รับค าส่ังหรือประกาศให้เข้าสอบได้ ผู้ใดท่ีไปถึงห้องสอบภายหลังท่ีการสอบในภาคน้ัน ๆ ด าเนินการสอบไป
แล้ว เกินกว่า 30 นาที ผู้น้ันจะไม่มีสิทธิเข้าสอบในภาคน้ัน ๆ 
         2.4 ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนก าหนดเวลา 30 นาที นับแต่เจ้าหน้าท่ีผู้คุมสอบ
แจ้งให้เร่ิมท าข้อสอบ 
         2.5 ห้ามน าหนังสือ เคร่ืองค านวณ เคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ หรือเอกสารอ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ 
         2.6 เม่ืออยู่ในห้องสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้สอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และจะออกจาก
ห้องสอบได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีผู้คุมสอบแล้วเท่าน้ัน 
         2.7 ให้กรอกข้อความในกระดาษค าตอบให้ครบถ้วน และเม่ือจะส่งกระดาษค าตอบให้
ตรวจสอบให้แน่นอนอีกคร้ังหน่ึง 
         2.8 เม่ือจะส่งกระดาษค าตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือข้ึน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีคุมสอบทราบ ห้าม
ลุกจากท่ีน่ังไปส่งกระดาษค าตอบด้วยตนเอง 
         2.9 เม่ือหมดเวลาท าค าตอบในภาคหน่ึง ๆ น้ันมีสัญญาณแจ้งให้ทราบ ผู้เข้าสอบจะต้องหยุดท า
ค าตอบทันที และต้องรอให้เจ้าหน้าท่ีผู้คุมสอบเก็บกระดาษค าตอบและข้อสอบคืนเสียก่อน จึงจะออกจากห้อง
สอบได้ 
         2.10 ห้ามน าข้อสอบหรือกระดาษเขียนตอบท่ีเหลือหรือไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด 
         2.11 เม่ือออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อ หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ท่ียัง
สอบอยู่ 
         2.12 ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังหรือค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีผู้คุมสอบโดย
เคร่งครัด 
  ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัติน้ี เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมการเลือกสรรอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการ
เลือกสรร หรือหากผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบ คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
อาจพิจารณาส่ังไม่ให้ตรวจค าตอบเฉพาะภาคใดภาคหน่ึงหรือทุกภาคก็ได้ และจะด าเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดต่อไป 
 

 
 


