
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

************************************************************************ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้าง  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 13 , 14 และมาตรา 15 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ข้อ 
18 , 19 และข้อ 20 องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

-  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ผู้มีคุณวุฒิ)  จ านวน 1 อัตรา 
-  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) จ านวน 1 อัตรา 

  -  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ (ผู้มีทักษะ)   จ านวน 2 อัตรา 
1.2  พนักงานจ้างทั่วไป   

   -  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ประจ ารถดับเพลิง)  จ านวน 1 อัตรา 
 -  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก      จ านวน 2 อัตรา 
 -  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ    จ านวน 1 อัตรา 

รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฎอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา 

และเลือกสรร 
   ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ดังนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ในสมัคร 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนด  โรคที่เป็นลักษณะ ต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้ 
    -  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม 
    -  วัณโรคในระยะอันตราย 
    -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม 
    -  โรคพิษสุราเรื้อรงั 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
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(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะการกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8 ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแต่ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้ 

๓. การรับสมัคร 
    ๓.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 

ก าหนดการรับสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน 
2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น) ได้ที่ห้องส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.aownoi.go.th) 

๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
     ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารฉบับจริง  
                     1.  ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือในแสดงผลการศึกษา   

2.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายคราวเดียวกัน ไม่
เกิน ๖ เดือน จ านวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – นามสกุล ไว้ด้านหลังรูปทุกรูป 
      3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน      

  4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      
  5.  ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 
6.  หนังสือรับรองความรู้ความช านาญหรือประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี) 

 7.  เอกสารอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (ถ้ามี)  
 8.  ส าเนาหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร   

   ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
   ๓.๓.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

  -พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งละ  100  บาท 
-พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งละ    50  บาท 

  (เม่ือสมัครแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครฯ จะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
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   ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
  ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนด วัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ   

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะและประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

-  ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้ารับการประเมิน ในวันที่  7 เมษายน 2560  
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย หรือทาง www.aownoi.go.th  

-  ประเมินสมรรถนะ  ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อย  ๖๐ 
โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ตัดสิน ดังนี้ 

6.1  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนประเมินความรู้ ภาค ก. ก่อน 
6.2  ถ้าคะแนนการประเมินความรู้เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนประเมินความสามารถ

หรือทักษะเฉพาะ ภาค ข. ก่อน 
6.3  ถ้าคะแนนการประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนน

ประเมินคุณสมบัติ ภาค ค. ก่อน 
6.4  ถ้าคะแนนประเมินสมรรถนะทั้ง 3 ด้านเท่ากันให้พิจารณาจากผู้สมัครล าดับต้นเป็นผู้

อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับคะแนน 
สอบที่ได้   ในวันที่ 17  เมษายน 2560 ณ  ป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์ หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่าวน้อย หรือทาง www.aownoi.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี 
  ๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ก าหนด 
 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕60 
 
 

(นายพันธุ์ศักดิ ์   ใจใหญ)่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

http://www.aownoi.go.th/
http://www.aownoi.go.th/
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  20  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2560 

---------------------------------------------- 
1.  ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  สังกัด ส านักงานปลัด อบต. 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1. ด้านการปฏิบัติการ  
  1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การ
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน  
  1.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพ่ือ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  
  1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพ่ือ
เป็นหลักฐานในการด าเนินงาน  
  1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอ ผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน  
  1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
  1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
  1.7 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปีงบประมาณ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการด าเนิน
แล้วเสร็จ  
  1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ด้านการบริการ  
  2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง  
  2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพ่ือ
ให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ  
  

2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 2.1  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

 
/2. ได้รับ... 
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2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรืในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
 2.2  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  

2.2.1 ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
1) ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
2) ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิฯ 
3) ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
4) ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
5) ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี  
6) ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ  

2.2.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
1) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
2) ทักษะการประสานงาน  
3) ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
4) ทักษะการบริหารข้อมูล  

3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ (ในวิชาหลักท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง) 
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 

100 
 
 
 

การสอบข้อเขียน แบบปรนัย /อัตนัย 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ความสามารถหรือทักษะ
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง)  

100 
 

การสอบข้อเขียน แบบปรนัย /อัตนัย 
การสอบปฏิบัติ 

2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์    
2.2 ทักษะการประสานงาน    
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล  

  

 

 /สมรรถนะ... 
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สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

3.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
3.1  ประวัติส่วนตัว  (10 คะแนน)  
3.2  บุคลิกท่วงทีวาจา  (10 คะแนน) 
3.3  มนุษยสัมพันธ์ (10 คะแนน) 
3.4  ทัศนคต ิแรงจูงใจ (10 คะแนน) 
3.5  ปฏิภาณไหวพริบ  (10 คะแนน) 
3.6  ประสบการณ์ท างาน  (10 คะแนน) 
3.7  ความรู้ความสามารถพิเศษ (10 คะแนน) 
3.8  การสื่อสาร (10 คะแนน) 
3.9  ความม่ันคงในอารมณ์ (10 คะแนน) 
3.10 ความรอบรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (10 คะแนน) 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 300  
 
ขัน้ตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

  1)  ประเมินความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย/อัตนัย  
           2)  ประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะ โดยวิธีการการสอบข้อเขียน แบบปรนัย /อัตนัย 

            การสอบปฏิบัติ 
   3)  ประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560 

---------------------------------------------- 
1.  ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับต าแหน่งผู้มีทักษะ 

ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   สังกัด ส านักงานปลัด 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1)  มีความรูความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและไดรับใบอนุญาตขับ
รถตามกฎหมาย 
  2)  มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือ
รับรองการท างานที่ระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม 
 

3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ (ในหน้าที่ของต าแหน่ง) 
     -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในหน้าที่/การบ ารุงรักษา/เครื่องหมาย
กฎจราจร 

100 การสัมภาษณ์ 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ความสามารถหรือทักษะ
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
     -ทักษะในการขับรถ 

100 
 
 

การสอบปฏิบัติ 

3.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
3.1  ประวัติส่วนตัว  (10 คะแนน)  
3.2  บุคลิกท่วงทีวาจา  (10 คะแนน) 
3.3  มนุษยสัมพันธ์ (10 คะแนน) 
3.4  ทัศนคต ิแรงจูงใจ (10 คะแนน) 
3.5  ปฏิภาณไหวพริบ  (10 คะแนน) 
3.6  ประสบการณ์ท างาน  (10 คะแนน) 
3.7  ความรู้ความสามารถพิเศษ (10 คะแนน) 
3.8  การสื่อสาร (10 คะแนน) 
3.9  ความม่ันคงในอารมณ์ (10 คะแนน) 
3.10 ความรอบรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (10 คะแนน) 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 300  
  

ขัน้ตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
   1)  ประเมินความรู้ โดยวิธีการสัมภาษณ์  
   2)  ประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะ โดยวิธีการปฏิบัติ 
   3)  ประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560  

----------------------------------------------  
1.  ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ ส าหรับต าแหน่งผู้มีทักษะ                                                                                                                                                                                                                                  

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ส านักงานปลัด (ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคั่นกระได หมู่ที่ 3
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อ หมู่ที่ 10 ต าบลอ่าวน้อย) 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน

วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ให้มีความรู้ ความประพฤติและความ
พร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาเพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาต่อไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการ

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ 

คุณลักษณะตามวัย  
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1.  ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี และทักษะของ
บุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะของงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการ  ท างานจาก
นายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ  ทดลอง
ปฏิบัติ (รายละเอียดตามหนังสือ  ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9 /ว 2  ลงวันที่ 25  มกราคม 
2554) 

  2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  3. มีสุขภาพแข็งแรง 
  4. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ  อารมณ์  สังคม  มีความตั้งใจ
จะปฏิบัติงานด้วยความรัก  ความอ่อนโยนเอ้ือต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
  5. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก  มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น  และมีความขยันอดทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/3. หลักเกณฑ์... 
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3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ (ในวิชาหลักท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง) 
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 

100 การสอบข้อเขียน แบบปรนัย /อัตนัย 
 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ความสามารถหรือทักษะ
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
2.1 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
2.3 หลักสูตรสถานศึกษา 2546 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
2.4 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.5 จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
2.6 จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ 
2.7 การจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย      

100 
 
 

การสอบข้อเขียน แบบปรนัย /อัตนัย 
 

3.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
3.1  ประวัติส่วนตัว  (10 คะแนน)  
3.2  บุคลิกท่วงทีวาจา  (10 คะแนน) 
3.3  มนุษยสัมพันธ์ (10 คะแนน) 
3.4  ทัศนคต ิแรงจูงใจ (10 คะแนน) 
3.5  ปฏิภาณไหวพริบ  (10 คะแนน) 
3.6  ประสบการณ์ท างาน  (10 คะแนน) 
3.7  ความรู้ความสามารถพิเศษ (10 คะแนน) 
3.8  การสื่อสาร (10 คะแนน) 
3.9  ความม่ันคงในอารมณ์ (10 คะแนน) 
3.10 ความรอบรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (10 คะแนน) 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 300  

 ขัน้ตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
  1)  ประเมินความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย/อัตนัย  

           2)  ประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะ โดยวิธีการการสอบข้อเขียน แบบปรนัย /อัตนัย 
   3)  ประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560  

---------------------------------------------- 
1.  ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป 

ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ประจ ารถดับเพลิง)  สังกัด ส านักงานปลัด 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงาน และท าหน้าที่เป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการ
ดับเพลิง ประจ ารถบรรทุกน้ า ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ าหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   

2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
   

3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

1.  ความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติส่วน
บุคคล  
1.1  ประวัติส่วนตัว  (10 คะแนน)  
1.2  บุคลิกท่วงทีวาจา  (10 คะแนน) 
1.3  มนุษยสัมพันธ์ (10 คะแนน) 
1.4  ทัศนคต ิแรงจูงใจ (10 คะแนน) 
1.5  ปฏิภาณไหวพริบ  (10 คะแนน) 
1.6  ประสบการณ์ท างาน  (10 คะแนน) 
1.7  ความรู้ความสามารถพิเศษ (10 คะแนน) 
1.8  การสื่อสาร (10 คะแนน) 
1.9  ความม่ันคงในอารมณ์ (10 คะแนน) 
1.10 ความรอบรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (10 คะแนน) 

100 
 
 

การสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 

 ขัน้ตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
    1)  ประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติส่วนบุคคล โดยวิธีการสอบ

การสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560  

---------------------------------------------- 
1.  ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก สังกัด ส านักงานปลัด (ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคั่นกระได หมู่ที่ 3 และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อ หมู่ที่ 10 ต าบลอ่าวน้อย) 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  ดูแลรักษาความสะอาดให้เด็ก  ดูแล

โภชนาการของเด็ก จัดท าสื่อการเรียนการสอน จัดท าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติของเด็ก ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  2. มีสุขภาพแข็งแรง 
  3. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ  อารมณ์  สังคม  มีความตั้งใจ
จะปฏิบัติงานด้วยความรัก  ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
  4. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก  มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น  และมีความขยันอดทน 

3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

1.  ความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติส่วน
บุคคล  
1.1  ประวัติส่วนตัว  (10 คะแนน)  
1.2  บุคลิกท่วงทีวาจา  (10 คะแนน) 
1.3  มนุษยสัมพันธ์ (10 คะแนน) 
1.4  ทัศนคต ิแรงจูงใจ (10 คะแนน) 
1.5  ปฏิภาณไหวพริบ  (10 คะแนน) 
1.6  ประสบการณ์ท างาน  (10 คะแนน) 
1.7  ความรู้ความสามารถพิเศษ (10 คะแนน) 
1.8  การสื่อสาร (10 คะแนน) 
1.9  ความม่ันคงในอารมณ์ (10 คะแนน) 
1.10 ความรอบรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (10 คะแนน) 

100 
 
 

การสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 

 ขัน้ตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
    1)  ประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติส่วนบุคคล โดยวิธีการสอบ

การสัมภาษณ์ 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560  

---------------------------------------------- 
1.  ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป 

ชื่อต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ  สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การน าขยะ
มูลฝอยไปท าลาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่  
 

3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

1.  ความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติส่วน
บุคคล  
1.1  ประวัติส่วนตัว  (10 คะแนน)  
1.2  บุคลิกท่วงทีวาจา  (10 คะแนน) 
1.3  มนุษยสัมพันธ์ (10 คะแนน) 
1.4  ทัศนคต ิแรงจูงใจ (10 คะแนน) 
1.5  ปฏิภาณไหวพริบ  (10 คะแนน) 
1.6  ประสบการณ์ท างาน  (10 คะแนน) 
1.7  ความรู้ความสามารถพิเศษ (10 คะแนน) 
1.8  การสื่อสาร (10 คะแนน) 
1.9  ความม่ันคงในอารมณ์ (10 คะแนน) 
1.10 ความรอบรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (10 คะแนน) 

100 
 
 

การสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 

 ขัน้ตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
    1)  ประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติส่วนบุคคล โดยวิธีการสอบ

การสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560  

---------------------------------------------- 
1. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

2. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  สังกัด ส านักงานปลัด 

3. ระยะเวลาการจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 30 กันยายน 2560) 

4. อัตราการจ้าง  จ านวน  1  อัตรา 

5. อัตราค่าตอบแทน   
1)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วน

ราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว 1,785 บาท รวมได้รับ 13,285 บาท 

2)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 
และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 2 ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 4 ปี  ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทน  10,840  บาท และเงินเพิ่มการ
ครองชีพช่ัวคราว 2,000 บาท รวมได้รับ 12,480 บาท 

3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลา
ศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งส าหรับผู้มี
ทักษะ อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมได้รับ 
11,400 บาท 

 

6. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง มาตรฐาน 
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
 
 

หมายเหตุ  :  ทุกต าแหน่งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก  6  เดือน  
 
 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-14- 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560  

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

1. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)   
2. ต าแหน่ง   

2.1  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   สังกัด ส านักงานปลัด อบต.  
2.2  ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก     สังกัด ส านักงานปลัด อบต. 
(ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคั่นกระได หมู่ที่ 3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อ 

หมู่ที่ 10 ต าบลอ่าวน้อย) 
 

3. ระยะเวลาการจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 30 กันยายน 2560) 

4. อัตราการจ้าง  

4.1  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จ านวน  1  อัตรา 
4.2  ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  2  อัตรา 

5. อัตราค่าจ้าง  9,400 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมได้รับ 11,400 บาท 

6. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

 
 

หมายเหตุ  :  ทุกต าแหน่งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก  6  เดือน  
 
 

*************************************** 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560  

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

1.  ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างทั่วไป 

2.  ต าแหน่ง   

2.1  คนงานทั่วไป (ประจ ารถดับเพลิง)   สังกัด ส านักงานปลัด  
2.2  ผู้ดูแลเด็ก    สังกัด ส านักงานปลัด 
(ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคั่นกระได หมู่ที่ 3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อ 

หมู่ที่ 10 ต าบลอ่าวน้อย) 
2.3  คนงานประจ ารถขยะ    สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3.  ระยะเวลาการจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 30 กันยายน 2560) 

4.  อัตราการจ้าง   

4.1  คนงานทั่วไป (ประจ ารถดับเพลิง) จ านวน  1  อัตรา 
4.2  ผู้ดูแลเด็ก    จ านวน  2  อัตรา 
4.1  คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน  1  อัตรา 

5.  อัตราค่าจ้าง  9,000 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวมได้รับ 10,000 บาท 

6.  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง มาตรฐาน   
     ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

 
 
หมายเหตุ  :  ทุกต าแหน่งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก  6  เดือน  
 
 

*************************************** 
 


