
 
 
 

 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อการสรรหาและการเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่ว นต าบล        
หนองสรวง จ านวน  3  ต าแหน่ง  3  อัตรา  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวัดนครราชสีมา(ก.อบต.จ.นม.)          
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547 หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองสรวง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อท าการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.ต าแหน่งท่ีรับสมัคร และอัตราค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ 
1.1 ต าแหน่งท่ีรับสมัคร จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา ดังน้ี 
     1.1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  จ านวน  2  ต าแหน่ง  2  อัตรา 
               1) ต าแหนง่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ                 จ านวน   1  อัตรา 
  2) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้       จ านวน    1  อัตรา 
 1.1.2  พนักงานจ้างตามภารกจิ ประเภทผู้มีทกัษะ  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา 
  1) ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก                                     จ านวน    ๑  อัตรา 

                         1.2 อัตราค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ และระยะเวลาการจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง จะจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จาก 

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  โดยได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547  ดังนี้ 
    1.2.1 ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสมีา (ก.อบต.จ.นม.) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 (รายละเอียดตามผนวก ก) 

  -  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา    
(ก.อบต.จ.นม.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา้ง  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  254๗  (จนกว่าจะมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 

 1.2.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ  มีระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 3 ปี 
 อนึ่ง ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้  และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการจ้างและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูง

กว่าที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เรียกสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ตนเองไม่ได้ 

๒.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
  ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามดงัต่อไปนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 

 (๒)  มีอายุไม่ต่่ากว่า ๑๘ ปีบริบรูณ์  และไม่เกิน ๖๐ ป ี(นับถึงวันรับสมัคร) 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

/(๔) ไม่เป็น...... 
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(๔) ไม่เป็นผู้มรี่างกายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้  ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่น 

เฟือนไมส่มประกอบหรือเป็นโรคตามทีก่่าหนดไว้ในประกาศก่าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส่าหรับ
พนักงานส่วนต่าบลดังตอ่ไปนี ้
                      (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสงัคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแกส่งัคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ                                
(จ) โรคพิษสรุาเรือ้รงั 

  (๕) ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมอืงหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

                     (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุก เพราะกระท่าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไลอ่อกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน  
อื่นของรัฐ 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลกูจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน  ณ วันที่ได้รับการสั่งจ้าง 

๒.๒   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตเิฉพาะส่าหรบัต่าแหนง่ตามที่ก่าหนดไว้ในต่าแหน่ง          
  (รายละเอียดตามเอกสาร ผนวก ก แนบท้ายประกาศฯ นี้)    

๒.๓ ส่าหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์  ทางราชการไมร่ับสมัครสอบแข่งขันและไม่ให้เข้า
สอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั้งนี ้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรฝี่ายบริหาร ที ่นว ๘๙/
๒๕๐๑  ลงวันที ่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕  ของค่าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที ่ ๒๒  กันยายน  
๒๕๒๑  โดยอนุโลม 

๒.๔ ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรบัผดิชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   และ
คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่งสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ก่าหนดในกรณีที่มีการผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่
มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา  และสถานที่ที่ก่าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครสอบแข่งขัน
ได ้ และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกด่าเนินคดีตามกฎหมาย 

๒.๕ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานก่าหนด
ต่าแหน่งตามที่ระบุไว้ใน ผนวก ก  ท้ายประกาศ ฯ นี้  จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง 

๓. วัน  เวลา  และสถานท่ีสมัครสอบ 
   ให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้สมัครด้วยตนเองโดย
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการสมัครตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
ก่าหนด ด้วยตนเอง ไดต้ั้งแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ 

/(08.30-16.30).... 
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 (๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น.) ได้ที่ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองสรวง  อ่าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่านักปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองสรวง หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๔๔๙๗-๓๐๓๗ หรืองทางเว็บไซต์ www.nongsruang.go.th 

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องน ามายื่นพร้อมในการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน พร้อมทั้งน่าเอกสารฉบับจริงและส่าเนา  รับรองส่าเนาความถูกต้อง อย่างละ  ๑  ชุด มายื่นในวันรับสมัคร
สอบ ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ส่าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่สมัครสอบ กรณีที่
หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย   พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง
อย่างละ  ๑  ฉบับ 

๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด่าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน และให้
ผู้สมัครเขียนช่ือ-สกุล ต่าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป จ่านวน  ๓  ใบ 

๔.๓ ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน     พร้อมรบัรองส่าเนาถูกต้อง จ่านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔ ส่าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส่าเนาถูกตอ้ง   จ่านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามทีป่ระกาศฯ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่  

ยื่นใบสมัคร   จ่านวน  ๑  ฉบับ 
          ๔.๖ หนังสือรบัรองประสบการณ์การท่างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึง่รบัรองว่ามีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่
ต่่ากว่า  ๕ ปี (เฉพาะต่าแหน่งผู้ดูแลเด็ก ทักษะ)  

๔.๗ เอกสารอื่นๆ เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ นามสกลุ หรือใบทหารกองเกิน (สด.๙)  ฯลฯ   
ผู้สมัครสอบจะต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนบ้านในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ

สมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ท่าให้ไมส่ามารถติดต่อได้ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องช่าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ่านวนเงิน  ๑๐๐.-  บาท โดยช่าระ
ค่าธรรมเนียมในวันสมัคร (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ) 

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองสรวง  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเ ข้ารับการเลือกสรร ในวันที่                   

๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป  โดยปิดประกาศ ณ ที่ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบล       
หนองสรวง  อ่าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็ปไซต์ www.nongsruang.go.th   

๗.  หลักสูตรและวิธีสอบแข่งขัน (ผนวก ข) แนบท้ายประกาศ 
 คณะกรรมการด่าเนินการเลอืกสรรและสรรหาพนักงานจ้าง จะท่าการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ดังกล่าว โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ทีจ่่าเป็นต้องใช้ส่าหรบัการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
(ผนวก ข) 

http://www.nongsruang.go.th/
http://www.nongsruang.go.th/


/วิธีการสอบ.... 
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วิธีการสอบแข่งขันจะสอบข้อสอบปรนัย  และสอบสมัภาษณ์ ตามเกณฑ์คะแนนดังนี ้

  ๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (คะแนนเต็ม    100  คะแนน) 
   ๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหนง่    (คะแนนเต็ม    100  คะแนน) 

๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)     (คะแนนเต็ม    100  คะแนน) 

๘.  วัน เวลา และสถานท่ี ท าการสรรหาและเลือกสรร   
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองสรวง จะท่าการทดสอบความรู้  ความเหมาะสมกับต่าแหน่ง                            

ในวันท่ี   ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ณ ที่ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองสรวง  อ่าเภอขามทะเลสอ            
จังหวัดนครราชสีมา  
       

ตารางการสอบพนักงานจ้าง องค์การบรหิารส่วนต่าบลหนองสรวง อ่าเภอขามทะเลสอ จงัหวัดนครราชสีมา 
วันสอบ เวลาสอบ รายละเอียดการสอบ สถานที่สอบ ต่าแหน่งสอบ 

24 กุมภาพันธ์ 2565 09.00-10.00 น. 
 
 

1.ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) 
 

ห้องประชุม 
อบต.หนองสรวง 

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 
-ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
 

24 กุมภาพันธ์ 2565 10.30- 11.30น. 2.ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปเฉพาะต าแหนง่ 
 (ภาค ข) 

ห้องประชุม 
อบต.หนองสรวง 

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 
-ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 

24 กุมภาพันธ์ 2565 13.00-16.00 น. 3.ภาคความเหมาะสมกบั
ต าแหน่ง (ภาค ค ) 
(สอบสมัภาษณ์) 

ห้องประชุม 
อบต.หนองสรวง 

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 
- ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 

หมายเหต ุก่าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคที่ประเมินไม่ต่่ากว่า

ร้อยละ ๖๐  

๑๐.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
องค์การบรหิารส่วนต่าบลหนองสรวง จะประกาศรายช่ือผูส้อบแข่งขันได้ตามเกณฑ์ใน วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์   

๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ท่าการองค์การบรหิารส่วนต่าบลหนองสรวง   
 

/๑๑ การข้ึน... 
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๑1.  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
๑1.๑ การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับและ 

ถ้าได้คะแนนเท่ากันก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
๑1.๒ ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อเป็นพนักงานจ้างแล้ว
ก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการข้ึนบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี  ก็ให้การข้ึนบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่ วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ มี
อายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๑1.๓  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลกิการข้ึนบัญชีผูน้ั้น
ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

 (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในวันเวลาที่คณะกรรมการ อบต. 

ก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า  ไม่น้อย
กว่า  ๑๐  วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

 (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
๑1.๔  ผู้ใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีใดไปแล้ว ถ้าบัญชีนี้ยังไม่ยกเลิก และ

คณะกรรมการ อบต. พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควร  จะอนุมัติให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรก ที่จะ
ได้รับการจ้างในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้  ส าหรับผู้ซึ่งถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เนื่องจากไปรับราชการทหาร ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับการจ้างเป็น
พนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้น้ันไม่ยกเลกิให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกที่
จะจ้างครั้งต่อไป 

๑2.  การบรรจุและแต่งตั้ง 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง จะบรรจุและแต่งตั้งผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตัง้
เป็นพนักงานจ้าง ดังนี ้

 12.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้จะไดร้ับการจัดจ้างและแต่งตั้งตามต าแหน่งทีส่อบได้ โดยได้รับการจัด
จ้างตามล าดับที่ในบัญชีผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 

 12.2 กรณีผูส้อบได้และถึงล าดับทีท่ี่ได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าในประกาศนี้ จะ
น ามาใช้เพื่อเรียกรอ้งสิทธิใดๆเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

 12.3 ผู้ทีผ่่านการคัดเลือก และได้รบัการจัดจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบล
หนองสรวง จะต้องมีบุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามญัหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไป เป็นผู้ค้ า
ประกัน 
 12.4 องค์การบรหิารส่วนต าบล จะเรียกผู้ผ่านการสรรหามาท าสัญญาจ้างและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
ส าหรับพนกังานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงจะท าสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวัดนครราชสีมาแล้วเท่านั้น 
 12.5 ในวันท าสัญญาจ้าง ผูซ้ึ่งได้รบัการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องตาม
ประกาศนี ้

/12.6 …… 
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 12.6 หากมปีัญหาเกี่ยวกบัคุณสมบัติผูส้มัคร ซึง่องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง ตรวจสอบพบภายหลัง 
ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการสรรหา พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนบัตั้งแต่วันที่ได้รบัการจัดจ้างและไม่อาจ
เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ถูกเพิกถอนได ้

 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง  ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจเุป็นพนักงานจ้างดังกล่าว ใน
รูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลกัความรู้  ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเช่ือหรือยอม
เสียทรัพยส์ินให้แกบุ่คคลหรือกลุม่บุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้ทราบข่าว
ประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพือ่ใหส้อบได้  โปรดแจง้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง หรือ
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4497-3037  เพื่อจกัได้ด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่   19  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕65 
 
 
 

   (นางสมคิด  เมธาวิรัตน์) 
   นายกองค์การบรหิารส่วนต่าบลหนองสรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจ้าง 
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง เรื่องรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเพ่ือ

บรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
ลงวันท่ี  ๑๙ มกราคม  ๒๕๖๕ 

............................................................................................. 
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ช่ือต่าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัด ุสังกัด กองคลงัองค์การบรหิารส่วนต่าบลหนองสรวง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  

เลขานุการ เทคนิคการตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกจิ การจัดการทัว่ไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครือ่งกล ช่างไฟฟ้าหรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดบัเดยีวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบญัชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกจิ การจัดการทัว่ไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครือ่งกล หรอืในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.หรอื ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ  
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกจิการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกจิ การจัดการทัว่ไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครือ่งกล หรอืในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.หรอื ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได ้

     
หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัตงิานระดบัต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา ปฏิบัติงานพสัดุ 
ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากบั แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 1.ด้านการปฏิบัติการ 
    1.1 ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกับงานพสัดุในการจัดหา จัดซือ้ ว่าจ้าง การเกบ็รกัษา น าส่งการซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาพสัดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 
    1.2  ท าทะเบียนการเลิกจ่ายพสัดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกบัพสัดุ เพื่อรวบรวม
ไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
    1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สญัญาจ้าง หนังสือตอบโต้  บันทึกย่อเรือ่งเกี่ยวกับงาน พสัดุเพือ่เป็นหลักฐาน
ในการด าเนินงาน 
     1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดท ารายงาน และน าเสนอผู้บงัคับบัญชาในหน่วยงาน 
     1.5 ศึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกบัระเบียบพสัดุ เพือ่ร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิง่ข้ึน  
                                                             ฯลฯ 
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 2.ด้านการบริการ 
   2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบแก่ผูร้่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
   2.2 ประสานงานกับบคุคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหบ้ริการ 
หรือขอความช่วยเหลือในด้านทีตนรับผิดชอบ 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ความจ าเป็นในงาน  (ความรู้เฉพาะทางในงานทีร่ับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
      ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว     ระดับ  1 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1  
1.4ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่ับผิดชอบ)  ระดับ  1 
1.5 ความรู้เรื่องบญัชีและระบบบญัชี     ระดับ  2 
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพสัด ุ   ระดับ 2 

          2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหนง่  ประกอบด้วย 
        2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์     ระดับ 1 
        2.2 ทักษะการประสานงาน      ระดับ  1 
        2.3 ทักษะการเขียนหนงัสอราชการ     ระดับ  1 
        2.4 ทักษะการบริหารข้อมลู      ระดับ 1 
 3.สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
   3.1 สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ 
         3.1.1 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ                                 ระดับ  1 
                  3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม      ระดับ  1 
         3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ  1 
                  3.1.4  การบริการเป็นเลิศ                              ระดับ  1 
         3.1.5 การท างานเป็นทีม                               ระดับ  1 
    3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
         3.2.1  การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์     ระดับ  1 
         3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ  1 
         3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน                    ระดับ  1 
 
อัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
 คุณวุฒิ ปวส.หรอืคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี  
                   ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และค่าครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 1,785  บาท 
          คุณวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
                   ค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท  และค่าครองชีพช่ัวคราวเดือนละ  2,000  บาท 
          คุณวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ในระดบัเดียวกัน 
                   ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท  และค่าครองชีพช่ัวคราวเดือนละ  2,000  บาท 
 
 



ผนวก ก 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจ้าง 
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง เรื่องรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเพ่ือ

บรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
ลงวันท่ี ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๕ 

............................................................................................. 
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ช่ือต่าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้สังกัด กองคลงัองค์การบรหิารส่วนต่าบลหนองสรวง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

    มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาหรือทางบญัชี พาณิชยการ  

เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงนิ  การจัดการ บริหารธุรกจิ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได ้
               2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน  การจัดการ บริหารธุรกจิ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได ้
               3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ  
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงนิ  การจัดการ บริหารธุรกจิ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได ้
หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัตงิานระดบัต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาปฏิบัตงิานด้าน
การจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากบัแนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.ด้านการปฏิบัตกิาร 
 1.ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า 
ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อใหก้ารจัดเกบ็รายได้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
 2. เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพื่อให้สามารถจัดเกบ็ได้อย่าง
ครบถ้วน 
 3.ตรวจสอบการรับเงิน เกบ็รักษา น าสง่เงิน และออกใบเสรจ็ในการจัดเกบ็รายได้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
 4.รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเกบ็รายได้ และเก็บรักษาหลักฐานเพื่อเป็นข้อมลูและ
รายงานเสนอผู้บงัคับบญัชาตามก าหนดระยะเวลา 
         5.จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเกบ็รายได้แต่ละประเภท รวมถงึจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถ
ค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

/6.ด าเนิน... 
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 6.ด าเนินการรับเงินหรอืควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆจัดเก็บรักษาหรือ
ค้นหาเอกสารหลกัฐานและเรือ่งของผูเ้สียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น เพือ่รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงาน ฯลฯ 
2.ด้านการบริการ 
 2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ช้ีแจงเกี่ยวกับงานการจัดเกบ็รายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดบัรองลงมา หน่วยงาน
ราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ทีส่นใจ 
 2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กบัหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงาน 

 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
 1.ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 

1.1  มีความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่ับผิดชอบ)  ระดับ 1 
1.2  ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด าริ          ระดบั 1 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
             1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1 
    1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รบัผิดชอบ)  ระดับ 1  
             1.5 ความรู้เรื่องบญัชีและระบบบัญชี       ระดับ 2 
    1.6 ความรูเรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพสัดุ                                ระดับ 2 
 2.ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
             2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์      ระดับ 1 
    2.2 ทักษะการประสานงาน      ระดับ  1 
    2.3ทักษะการเขียนหนงัสอราชการ     ระดับ  1 
    2.4 ทักษะการบรหิารข้อมลู      ระดับ 1 
 3.สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
   3.1 สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ 
         3.1.1 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ                                ระดับ 1 
                  3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม      ระดับ 1 
         3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน          ระดับ  1 
                   3.1.4การบริการเป็นเลิศ                              ระดับ  1 
         3.1.4 การท างานเป็นทีม                               ระดับ  1 
    3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
         3.2.1  การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์     ระดับ  1 
         3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ  1 
         3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน                    ระดับ  1 
อัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
 คุณวุฒิ ปวส.หรอืคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี  
                   ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และค่าครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 1,785  บาท 
          คุณวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
                   ค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท  และค่าครองชีพช่ัวคราวเดือนละ  2,000  บาท 
          คุณวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ในระดบัเดียวกัน 
                   ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท  และค่าครองชีพช่ัวคราวเดือนละ  2,000  บาท 



  ผนวก กZผz 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจ้าง 
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง เรื่องรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเพ่ือ

บรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
ลงวันท่ี ๑๙  มกราคม ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………………………. 
ประเภท      พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) 
ชื่อต่าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมองค์การบริหารสว่นต่าบลหนองสรวง
......................................................... 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติหน้าทีเ่ก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผูเ้รียน ปฏิบตังิานวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบรมเลีย้งดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัยให้มคีวามพร้อมทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์จติใจ สังคมและ
สติปญัญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ปฏิบตังิานในศูนย์พฒันาเด็กเล็กใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และปฏิบตัิ
หน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  1.ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการจดัประสบการณ์เรียนรู้ และสง่เสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
  3.ปฏิบัตงิานวิชาการของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
  4.ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการจดัระบบการดแูลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5.ปฏิบัตงิานความร่วมมือกับเครือขา่ยการพฒันาเด็กเล็ก 
  6.ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลง่เรียนรู้ และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  7.ร่วมมือกับผู้ปกครองและบคุคลในชุมชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ 
  8.ปฏิบัตงิานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                    1..ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยใช้ทักษะของบุคคล ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ที่มี 
ความรู้  ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏบิัติไม่ต่ ากว่า  5 ปี และทักษะของบุคคลดังกลา่วจะต้องสามารถพสิูจน์ให้เห็น
ถึงความมีทักษะในงานน้ันๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซ่ึงจะระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏบิัติ
หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบคุคลด้วยการทดลองปฏิบัติ                    

 
อัตราค่าตอบแทน             
                    ได้รับอัตราคา่ตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวตามประกาศที ่ก.อบต.ก าหนด หรือสิทธิประโยชน์
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข 
 
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ

เลือกสรรเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  ลงวันท่ี  19 มกราคม 2565 

วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยการประเมินสมรรถนะ 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

 

ที่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  
100 คะแนน  ประกอบด้วย 
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.
2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
-การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ 
-ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
 -ความรู้เก่ียวกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาเรื่อง
หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง 
-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2542 
-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
-มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุมวันที่ 2 มกราคม 2562 
-จิตวิทยาเก่ียวกับเด็กอายุ 3- 5 ป ี
-ความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ 
 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
-พิจารณาจากความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่
สมัคร  ( ๒๐ คะแนน) 
-พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ทักษะ
ประสบการณ์ ( ๒๐ คะแนน) 
-พิจารณาจากความคิดริเริ่ม ปฏิภาณ ไหวพริบ  
(๒๐ คะแนน) 
-พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา   
(๒๐ คะแนน) 
-พิจารณาจากทัศนคติ แรงจูงใจและอ่ืนๆ ( ๒๐ คะแนน) 

๑๐๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐๐ คะแนน 

ใช้วิธีการสอบข้อเขียน  
แบบปรนัย 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน 
      แบบปรนัย 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยทดสอบทักษะ
ประสบการณ์และสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60) 
 
 
 
 
 

 รวม 3๐๐  
 

 



ผนวก ข 
 
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ

เลือกสรรเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  ลงวันท่ี  19 มกราคม 2565 

วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยการประเมินสมรรถนะ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

 

ที่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  3 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  
100 คะแนน  ประกอบด้วย 
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.
2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
-การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ 
-ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง
ปัจจุบัน 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
 -ความรู้เก่ียวกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาเรื่อง
หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง 
-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
-ความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ 
 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
-พิจารณาจากความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่
สมัคร  ( ๒๐ คะแนน) 
-พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ( ๒๐ คะแนน) 
-พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ  
(๒๐ คะแนน) 
-พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา   
(๒๐ คะแนน) 
-พิจารณาจากทัศนคติ แรงจูงใจและอ่ืนๆ ( ๒๐ คะแนน) 

๑๐๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐๐ คะแนน 

ใช้วิธีการสอบข้อเขียน  
แบบปรนัย 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน 
      แบบปรนัย 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60) 
 
 
 
 
 

 รวม 3๐๐  
 
 
 
 

 



ผนวก ข 
 
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ

เลือกสรรเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  ลงวันท่ี  19 มกราคม 2565 

วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยการประเมินสมรรถนะ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

 

ที่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
2 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
3 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  
100 คะแนน  ประกอบด้วย 
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
-การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ 
-ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง
ปัจจุบัน 
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
 -ความรู้เก่ียวกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาเรื่อง
หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง 
-ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 
-ความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ 
 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
-พิจารณาจากความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่
สมัคร  ( ๒๐ คะแนน) 
-พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ( ๒๐ คะแนน) 
-พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ  
(๒๐ คะแนน) 
-พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา   
(๒๐ คะแนน) 
-พิจารณาจากทัศนคติ แรงจูงใจและอ่ืนๆ ( ๒๐ คะแนน) 

๑๐๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐๐ คะแนน 

ใช้วิธีการสอบข้อเขียน  
แบบปรนัย 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน 
      แบบปรนัย 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60) 
 
 
 
 
 

 รวม 3๐๐  
 


