
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
.............................................................. 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา           
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๔๗  ข้อ ๓, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๘, ๑๙ และข้อ ๒๐     
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

ส านักงานปลัด 
 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 2.พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
           2.1  คุณสมบัติทั่วไป    
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
  (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในท้ายประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล 
  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น   
  (๗) ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
  (๙) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (๑๐) มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน เอ้ือต่อผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสม 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน า
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มายื่นด้วย 
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 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศนี ้   

 ๓.  การรับสมัคร 
 3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
ตั้งแต่วันที่   21  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕9  ถึงวันที่  29  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
เว้นวันหยุดราชการ  หรือสามารถติดต่อสอบถามได้  ณ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอ    
ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑5๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-009892 
  ๓.2 หลกัฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  ๑  ฉบับ  
 (๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  ๑.๕ x ๒” ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน ๑ ปี  จ านวน  ๓  รูป 
   (๓) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษา หรือ
หนังสือรับรองที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก  ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถาบันใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบั น
นั้นๆ เป็นเกณฑ์  จ านวน  1  ฉบับ 
   (4) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรค
ที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย          
จ านวน  1  ฉบับ  
                              (5) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญในการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ฯลฯ อย่างละ          
๑  ฉบับ 
 ***ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้รับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย*** 
 ๓.3  วิธีการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   (๑) ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้ขอใบสมัครสอบและยื่นด้วยตนเอง  ณ  สถานที่รับ
สมัคร ตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ 
   (๒) ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือ
ตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน 
   (๓) ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จ านวน  ๑๐๐  บาท  (เม่ือผู้สมัครเสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณีโดยให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติตนเองก่อนว่ามีครบหรือไม่  หากไม่
มีคุณสมบัติครบแล้วมาสมัคร  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินและให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ ไม่มีสิทธิ
สมัคร) 
  3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผล 
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ใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มี

สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่  30  
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  โดยจะท าการประเมินสมรรถนะในวันที่  1  เดือน  
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕9   รายงานตัวเข้ารับการประเมินสมรรถนะเวลา  ๐๘.๓๐  -  ๐๙.๐๐  น.   

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี ้
 6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 ๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
             องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่ได้ ใน
วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕9  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  044-009892 หรือผ่านทางเว็บไซต์ Kasemsub.go.th  โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  
 ๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  และองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์จะท าสัญญาจ้างเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.นครราชสีมา) แล้ว   โดยมีระยะเวลา    
การจ้าง คราวละไม่เกิน 3 ปี 
  อนึ่ง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรได้  หากคณะกรรมการด าเนินการสรรหา และเลือกสรร
พนักงานจ้าง  ตรวจสอบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศรับสมัครคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจ้างขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้ง กรณีมีข้อสงสัยให้ถือค าวินิจฉัยของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์เป็นที่สุด 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   13   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕9  
 

 
                    (ลงชื่อ) .........................................................   

                            (นางสาวน้อย  สดสระน้อย)  
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ภาคผนวก ก 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      ชื่อต าแหน่ง    ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 
      หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติ 
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับ

หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และ
หนังสือราชการต่างๆ ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา 
และเป็นหลักฐานทางราชการ 

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจ านวน
บุคลากร เอกสารอ่ืนๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วนและปราศจากข้อผิดพลาด 

1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่าง ๆ ต่อไป 

1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอ่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา 

1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

1.11  อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการประชุม 
และการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ 



1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ 
และงานประชุม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธาภาพสูงสุด 
 2.ด้านการบริการ 

2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้มาติดต่อ และหน่วยงานต่าง ๆที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2.2ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

2.3ให้บริการข้อมูลแก่ผุ้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
2.4ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่

เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ก.จ.,ก.ท.    
หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ก.จ.
,ก.ท.    หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ก.จ.,ก.ท.    
หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
     ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  1.ความรู้ความจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
  1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)    ระดับ 1 
  1.2ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
  พระเจ้าอยู่หัว          ระดับ 1 
  1.3ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ      ระดับ 2 
  1.4ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)    ระดับ 1 
  1.5ความรู้เรื่องการจัดการความรู้        ระดับ 1 
  2.ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
  2.1ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        ระดับ 1 
  2.2ทักษะการประสานงาน        ระดับ 1 



  2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ       ระดับ 1 
  2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล        ระดับ 1 
  3.สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
  3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
  3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์         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 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์        ระดับ 1 
  3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ     ระดับ 1 
  3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน     ระดับ 1 
 3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์นี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ 

(ความรู้ในหลักวิชาการที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ของ
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
1.1   ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.2   ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงานต าแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 
     2.1  ความรู้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมาย กฏ ระเบียบ 
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  
     2.2  ความรู้ในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
     3.4 ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
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โดยวิธีสอบแบบปรนัย 
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โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 
 
 



ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
 
 ๑.  ทดสอบการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ แบบปรนัย ภาค ก และภาค ข ภาคละ ๕๐ คะแนน รวมเป็น 
๑๐๐ คะแนน 
 ๒.  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  การศึกษา  การท างาน  และ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  คือความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและปฏิญาณไหวพริบ  
แรงจูงใจ  ภาค ค (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  ผู้ที่เคยผ่านงานและมีใบรับรองผลการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 
 ๓.  โดยจะท าการประเมินสมรรถนะในวันที่  1  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9   รายงานตัวเข้าสอบเวลา 
๐๘.๓๐  -  ๐๙.๐๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่   13  มิถุนายน  2559 

 1.ประเภทพนักงานจ้าง   พนักงานตามภารกิจ 
 2.ต าแหน่ง    ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 
    หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 3.ระยะเวลาการจ้าง 
     ไม่เกินคราวละ 3 ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้
ตามความเหมาะสม ผลการปฏิบัติงาน  และความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.อัตราว่าง     1   อัตรา 
 5.ค่าตอบแทน   10,840  บาท 
 6. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 

1.ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      ชื่อต าแหน่ง    ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
      หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่น  และความเจริญ
ด้านอื่นๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุก
ด้าน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.ด้านการปฏิบัติการ 
1.1  ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาประสานงาน 

ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน เพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชนและสนับสนุนการด าเนินงานของ
ท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน 

1.2  ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพ่ึงพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 

1.3  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน  เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เป็นฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน ในการเป็นที่
ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนกระบวนการกลุ่ม รวมทั้ง
กระบานการชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนในชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น วิเคราะห์
ตัดสินใจ วางแผน และด าเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการชุมชน
และท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

1.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้ค าปรึกษา แนะน าด้านวิชาการและปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจชุมชนระดับ
ฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ แก่กลุ่มองค์กร เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชนในระดับ
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง สมดุล และ
มั่งคง 

1.6 ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ตลอดตนด าเนินการ
และเอ้ืออ านวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.7 เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ
และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

1.8 ร่วมจัดท าโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้านโครงการชุมชน
พอเพียง โครงการ S M L เป็นต้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ และเสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 



1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

2. ด้านการบริการ 
2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้

ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป 
2.2 ตอบปัญหา และชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝ่าย 
2.3 ติดต่อประสานงานองค์กรอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการช่วยเหลือบ าบัด แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน 

ประชาชนในทุกด้าน 
2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการด าเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

และกระตุ้นปลุกฝังให้ประชาชนมีความสนใจให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ต่อ
ชุมชน 

2.5 ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน 
ประประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท.
และก.อบต.รับรอง 
  2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่      
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.รับรอง 
  3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท.
และก.อบต.รับรอง 
     ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  1.ความรู้ความจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
  1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)    ระดับ 1 
  1.2ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
  พระเจ้าอยู่หัว          ระดับ 1 
  1.3ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ      ระดับ 2 
  1.4ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน        ระดับ 1 
  1.5ความรู้เรื่องการจัดการความรู้        ระดับ 1 
  1.6ความรู้เรื่องสาธารณะ         ระดับ 1 
  2.ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
  2.1ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์        ระดับ 1 



  2.2ทักษะการประสานงาน        ระดับ 1 
  2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ       ระดับ 1 
  2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล        ระดับ 1 
  2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้    ระดับ 1 
  3.สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
  3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
  3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์         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 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์        ระดับ 1 
  3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ     ระดับ 1 
  3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์      ระดับ 1 
  3.2.4ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน     ระดบั 1 
  3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ        ระดับ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์นี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ 

(ความรู้ในหลักวิชาการที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ของ
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) 
1.3   ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.4   ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงานต าแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน 
     2.1  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฏหมาย กฏ ระเบียบ 
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  
     2.2  ความรู้ในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ 
การจัดการความรู้ 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
     3.4 ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
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โดยวิธีสอบแบบปรนัย 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบแบบปรนัย 
 
 
 
 
 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 
 
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
 

๑. ทดสอบการปฏิบัติงาน 
๒. ในต าแหน่งหน้าที่ แบบปรนัย ภาค ก และภาค ข ภาคละ ๕๐ คะแนน รวมเป็น ๑๐๐ คะแนน 

 ๒.  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  การศึกษา  การท างาน  และ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  คือความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและปฏิญาณไหวพริบ  
แรงจูงใจ  ภาค ค (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  ผู้ที่เคยผ่านงานและมีใบรับรองผลการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 
 ๓.  โดยจะท าการประเมินสมรรถนะในวันที่  1  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9   รายงานตัวเข้าสอบเวลา 
๐๘.๓๐  -  ๐๙.๐๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่    13  มิถุนายน  2559 
 1.ประเภทพนักงานจ้าง   พนักงานตามภารกิจ 
 2.ต าแหน่ง    ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
    หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่น  และความเจริญ
ด้านอื่นๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุก
ด้าน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3.ระยะเวลาการจ้าง 
     ไม่เกินคราวละ 3 ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้
ตามความเหมาะสม ผลการปฏิบัติงาน  และความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.อัตราว่าง     1   อัตรา 
 5.ค่าตอบแทน   10,840  บาท 
 6. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4   
 


