
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

---------------------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  
  อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 การสรรหา และเลือกสรร ข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่                 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

๑.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  3  ต าแหน่ง จ านวน  3  อัตรา  คือ 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด  กองช่าง จ านวน  1  อัตรา  
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด  กองคลัง จ านวน  1  อัตรา 

 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัด  กองสวัสดิการสังคม จ านวน  1  อัตรา 
         (รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้) 

๑.2  ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  2  ต าแหน่ง จ านวน  ๒  อัตรา  คือ 
- ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง) 

 สังกัด ส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา 
 - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงระบบประปาหมู่บ้าน) 
                     สังกัด กองช่างจ านวน 1 อัตรา 

       (รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี)้ 

2. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อเป็นพนักงานจ้าง 

 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑) มีสัญชาติไทย 
   ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ        
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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   ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง                                                                                  
   ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

  (7)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องด าเนินคดีกับหน่วยงานของรัฐและหรือเคยต้องรับ
โทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

           (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

           (9)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้               
ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
   2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัคร แนบท้ายประกาศฯ นี้ (ภาคผนวก ก) 
  3. การรับสมัคร 
   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และกรอกข้อความพร้อมยื่นใบสมัคร       
ด้วยตนเอง (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น           
เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563  – 23 ธันวาคม 2563 ในเวลาราชการ          
(เวลา 08.30 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  
036-๗๙๕-๓๐1  
   3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
         (1) ส าเนาวุฒิการศึกษา            จ านวน  ๑  ฉบับ   
         (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน           จ านวน  ๑  ฉบับ   
         (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
         (4) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2535 ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร   จ านวน  1  ฉบับ 
         (5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน)          จ านวน  3  รูป  
         (6) ส าเนาเอกสารใบส าคัญทางราชการทหาร อาทิ หลักฐานการข้ึนทะเบียน
ทหาร, หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร เป็นต้น (ถ้ามี)             จ านวน  1  ฉบับ 
         (7) ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ส านาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ส าเนาใบส าคัญ
การสมรส  หนังสือรับรองการผ่านงาน                                                     จ านวน  1  ฉบับ 
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ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องน าเอกสารหลักฐานตัวจริงมาประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติในวันสมัคร กรณี ระบุ
ให้น าส าเนาเอกสารหลักฐานมาประกอบการสมัคร เช่น วุฒิ การศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                 
ใบประกาศนียบัตร เป็นต้น และในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อผู้สมัครก ากับไว้ด้วย 
   3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

          การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างครั้งนี้ ผู้สมัครต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ 100 บาท (ค่าธรรมเนียมในการสมัครฯ จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ) 

3.4 เงื่อนไขการสมัคร 
         (1) ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ท่ีส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

         (2) ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน     
และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามท่ีก าหนด 

         (3) เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วมอบบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาฯ ให้แก่ผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องเก็บรักษาบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ นี้ไว้ตลอด
การสรรหาและเลือกสรร โดยจะต้องน ามาแสดงในวันที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พร้อมบัตรประจ าตัว
ประชาชน       

         (4) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามที่
ก าหนดในประกาศรับสมัครนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือ
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบล   
บ่อทองจะไม่รับสมัคร หรือกรณีเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากการสมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม อาจถอนชื่อ
ผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ตามแต่กรณี 
  4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และก าหนดวัน เวลา สถานที่
ในการสอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ            
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องตรวจสอบ
รายชื่อด้วยตนเอง  ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หรือสอบถาม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  036-๗๙๕-๓๐1 และคณะกรรมการฯ จะท าการคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 
2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
  5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ (ภาค ผนวก ข) 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ จะประกาศผลการสอบ
คัดเลือกโดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  
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7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน     

ที่สอบได้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก่อน และจะขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้ 1 ปี หากมีต าแหน่งว่างที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนได้ก าหนดต าแหน่ง       
ขึ้นใหม่ ซึ่งมีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าและเกื้อกูลกับต าแหน่งที่ เปิดสอบนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน                      
อาจพิจารณาเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้มาท าสัญญาจ้างต่อไป 

  8. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน
ตามล าดับที่ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหาร-            
ส่วนต าบลยางโทนก าหนด 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   2  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563  

 
 
   

      (นายวัฒนากร  กลางชาติ) 
                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(ภาคผนวก ก) 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของพนักงานจ้าง  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 

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

หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
      1.1 ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการ
ใช้งาน ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ 
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 
      1.2 จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน
บ ารุงรักษา 
      1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามที่
หน่วยงาน หรือกฎหมายก าหนด 
      1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
มีจ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
  2. ด้านการบริการ 
      2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
      2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

/คุณสมบัติ... 
 
 



 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ  
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)     
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ       
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)     
1.5 ความรู้เรื่องทั่วไปเรื่องชุมชน        
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้        

2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์         
2.2 ทักษะการประสานงาน         
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ        
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล         

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 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 การท างานเป็นทีม        

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
 3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย     

3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์        
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ     
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน    
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อัตราค่าตอบแทน 
(1) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราค่าตอบแทน

เดือนละ 9,400 บาทและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 
       (2) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาทและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 
      (3) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ อัตราค่าตอบแทน      
เดือนละ 11,500 บาทและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท 
 

สิทธิประโยชน์ 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
         ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (ภาคผนวก ข) 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
 

  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางโทน  
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้งหมด 3 ภาค โดยจะ
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) 
ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า     
ร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  
  โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
  เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ 
ต้องการตามระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เช่น หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ เป็นต้น    
  (๒) ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ ด้านเหตุผล และความสามารถในการคิดหา
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงค า ข้อความหรือรูปภาพ รวมทั้งการหาข้อยุติ 
  (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการงานธุรการและงานสารบรรณ (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) 
  (4) ความรู้เกี่ยวกับสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
  (5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  (6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  (7) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘     
   (8) การทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุป
ความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ 
จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท ์
 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)      
  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่ 
สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) ความรู้พื้นฐานในงานช่างไฟฟ้า 
  (2) การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้เครื่องมือไฟฟ้าและความปลอดภัย 
  (3) การบริหารพลังงาน และใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
  (4) งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
  (5) ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ   

                                   /3. ภาคความเหมาะสม… 



 

 
 
 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)   
  เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความ 
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ 
พฤตกิรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 
 

…………………………………………………….. 
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               (ภาคผนวก ก) 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของพนักงานจ้าง  

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด กองคลัง จ านวน  1 อัตรา 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
พัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  และปฏบิัติงาน
อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซม 

และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน  
1.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ  การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ  พัสดุ            

เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  
1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพ่ือเป็น

หลักฐานในการด าเนินงาน  
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ  เพ่ือจัดท ารายงาน  และนาเสนอ ผู้บังคับบัญชา            

ในหน่วยงาน  
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ  เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงาน        

มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
1.7 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการด าเนินแล้วเสร็จ  
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 

เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน  หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง  
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้บริการ 

หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 

     /คุณสมบัติเฉพาะ...    
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรืในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว  
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี  
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ  

2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   
2.2 ทักษะการประสานงาน  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล   

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 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 การท างานเป็นทีม   

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์  
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  



 

                                                                                                           /อัตราค่าตอบแทน... 
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อัตราค่าตอบแทน  
  (1) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ 9,400 บาทและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 
       (2) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาทและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 
      (3) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ อัตราค่าตอบแทน      
เดือนละ 11,500 บาทและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท 
 

สิทธิประโยชน์ 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
   

ระยะเวลาการจ้าง   
ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(ภาคผนวก ข) 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
 

  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางโทน  
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้งหมด 3 ภาค โดยจะ
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน 
แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)       
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า    
ร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  
  โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
  เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ 
ต้องการตามระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เช่น หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ เป็นต้น    
  (๒) ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ ด้านเหตุผล และความสามารถในการคิดหา
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงค า ข้อความหรือรูปภาพ รวมทั้งการหาข้อยุติ 
  (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการงานธุรการและงานสารบรรณ (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) 
  (4) ความรู้เกี่ยวกับสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
  (5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  (6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  (7) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘     
   (8) การทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุป
ความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ 
จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท ์
 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)      
  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่ 
สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ     
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  (2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  (3) กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  (4) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
  (5) ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ   



 

 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)   
  เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความ 
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ                
และพฤตกิรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 
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                                                          (ภาคผนวก ก) 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของพนักงานจ้าง  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 

 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัด กองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 อัตรา 

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบหลัก 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างานปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของ

ประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย
องค์กรประชาชน  

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับ
ฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชน เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ  

1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้าง
ความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

1.6 ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชนที่
ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน 

1.7 ส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพ่ือสร้าง
และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน 

1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และด าเนินการร่วมกัน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 

1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่าย
ประชาชน เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
ของตน 

/1.10 ดูแล… 
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1.10 ดูแล ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรม

ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการที่
พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่ม
อาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

1.13 จัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงด าเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือให้ 

1.14 ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยสามารถ
น ามาวางแผนในการพัฒนาพ้ืนที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม  

1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือให้รู้
ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีตลาด
จ าหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม 

1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 

1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับงานพัฒนาชุมชน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจเพ่ือให้มี

ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ บริการ

แก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน 

 
 
 
 
 
                                                                                                                     /คุณสมบัติ... 
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คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

(2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการ
พัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น      
สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

(3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการ
พัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น      
สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)                   
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)                     
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                   
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้                                                        
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร                                                 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                                           
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน                                                               
1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์                        
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ                                                         

2. ทักษะที่จาเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล                                                               
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                                                             
2.3 ทักษะการประสานงาน                                                                
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ                                                            
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้                           
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน                                           
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ                                                      

3. สมรรถนะที่จ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 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 การท างานเป็นทีม                                                             
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3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การคิดวิเคราะห์                                                               
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ                        
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์                                              
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน                         
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ                                                       

อัตราค่าตอบแทน  
   ได้ รับปริญ ญาตรีหรือคุณ วุฒิ อย่ างอ่ืนที่ เที ยบ ได้ ในระดับ เดี ยวกัน  ได้ รับ อัตราค่ าตอบแทน                
เดือนละ 15,000.- บาท 
 

สิทธิประโยชน์ 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
   

ระยะเวลาการจ้าง    
ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(ภาคผนวก ข) 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 

 
  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางโทน  
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้งหมด 3 ภาค โดยจะ
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน    
แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ผู้ที่
ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า         
ร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  
  โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
  เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ 
ต้องการตามระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เช่น หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ เป็นต้น    
  (๒) ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ ด้านเหตุผล และความสามารถในการคิดหา
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงค า ข้อความหรือรูปภาพ รวมทั้งการหาข้อยุติ 
  (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการงานธุรการและงานสารบรรณ (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) 
  (4) ความรู้เกี่ยวกับสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
  (5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  (6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  (7) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘     
   (8) การทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุป
ความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ 
จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท ์
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2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)      
  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่ 
สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕2 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 

         (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕3 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
  (3) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  (4) กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  (5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  (6) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
  (5) ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ   
 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)   
  เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความ 
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ              
และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(ภาคผนวก ก) 

 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของพนักงานจ้าง  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 

 
 

ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างท่ัวไป  
 

ชื่อต าแหน่ง     คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง) 
   
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
   ขับรถยนต์ บ ารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ              
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าวหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้

ต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ       
ในการใช้รถยนต์ ด าเนินการจัดท ารายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐาน จัดท าบันทึกเสนอ
ข้อบกพร่องของรถยนต์ ที่จ าเป็นจะต้องซื้อหรือจ้างเหมาเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบญัชา   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. เพศชาย 
๒. มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
๓. มีความรู้ความสามารถและช านาญในหน้าที่  
๔. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก 
5.  ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี            

โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้
ปฏิบัติงาน  

ระยะเวลาการจ้าง  
 ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี  
 

สิทธิประโยชน์ 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน  
 -อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ 9,000.-บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-) 
 -เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) 
 



 

(ภาคผนวก ข) 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
ลงวันที่ 2 ธันวาคม  2563 

 
 

โดยจะทดสอบความรู้  ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความสามารถทั่วไป  
และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้ 

          ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง) จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค.) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละ
ภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  

1.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
               เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ 
ต้องการตามระดับต าแหน่งดังนี้  
               1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้  
                     (1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  

            (2)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย            
และของต่างประเทศ 

         (3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
  (4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

     1.2 วิชาภาษาไทย   
                    เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุป
ความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบ 
ต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และ
ค าศัพท์  

2.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน 
 - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น พระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นต้น 
- พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติจารจรทางบก พ.ศ.2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- กฎจราจรและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถ 
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 

                     /3. ภาคความเหมาะสม…                    
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3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)   
  เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความ 
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ              
และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

(ภาคผนวก ก) 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของพนักงานจ้าง  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 

 
 

ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างท่ัวไป  
 

ชื่อต าแหน่ง     คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงระบบประปาหมู่บ้าน) 
   
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

   ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน บ ารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาระบบประปาให้อยู่ในสภาพปกติ              
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลระบบประปา
หมู่บ้าน บ ารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาระบบประปาให้อยู่ในสภาพปกติ ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณน้ า 
ตรวจสอบมาตรน้ าที่ช ารุดและติดตั้งมาตรน้ าใหม่งานดูแลรักษา เบิกจ่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ      
ของระบบประปาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกเวลาจัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาในการ
ส ารวจ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นจะต้องซื้อหรือจ้างเหมาเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. เพศชาย 
๒. มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
๓. มีความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
๔. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 
5.  เป็นการใช้แรงงานทั่วไป 

ระยะเวลาการจ้าง  
 ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี  
 

สิทธิประโยชน์ 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน  
 -อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ 9,000.-บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-) 
         -เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) 

 
 
 



 

           (ภาคผนวก ข) 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

ลงวันที่ 2 ธันวาคม  2563 
 
 

โดยจะทดสอบความรู้  ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความสามารถทั่วไป  
และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้ 

          ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงระบบประปาหมู่บ้าน)จะต้องเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะทั้ งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร มีสิทธิเข้า
สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนใน
การประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนน
ที่สอบได ้ 

1.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
               เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ 
ต้องการตามระดับต าแหน่งดังนี้  
               1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้  
                     (1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  

            (2)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย            
และของต่างประเทศ 

         (3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
  (4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
               1.2 วิชาภาษาไทย   
                    เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุป
ความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบ 
ต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และ
ค าศัพท์  

2.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน 
 - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น พระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นต้น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน พ.ศ. 2548 
- ระเบียบ ข้อบังคับ ประปาหมู่บ้าน 
- การดูแลระบบประปาหมู่บ้าน 
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- ความรู้ ทักษะ ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 

    /3. ภาคความเหมาะสม…     
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3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)   
  เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความ 
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ              
และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


