
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

................................................................ 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๙  และข้อ  ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  จ านวน  4  อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ านวน 3  ต าแหน่ง  รวม  3  อัตรา 
 ส ำนักปลัด 
 (1) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์    จ านวน  1 อัตรา 
 (2) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   จ านวน  1 อัตรา 
 กองช่ำง 
 (1) พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)    จ านวน  1 อัตรา 

 ประเภทพนักงำนจ้ำงท่ัวไป    จ านวน 1  ต าแหน่ง  รวม  1  อัตรา  
                     (1) คนงาน                        จ านวน  1 อัตรา 
 รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ แนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่ วไปและไม่มี ลักษณะต้องห้ ามตาม  ข้ อ ๔  แห่ งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  
๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 

๑.  มีสัญชาติไทย 
๒.  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี   
๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔.  ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่ 
     สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม 
     เบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

 ๕.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง   
๖.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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๗.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง 
    อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๘.  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 ๙.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ   
              รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  (ในวันที่ท าสัญญาจ้าง) 
 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง/ลักษณะงำนและอัตรำค่ำตอบแทน          

ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามบัญชีลักษณะงาน 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 

 ๓. เอกสำรหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างน้อย ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้ 
3.๑ ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และทะเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งอย่างละ ๑ ฉบับ 
3.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ 

เดือน (นับถึงวันสมัคร) จ านวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ–สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
3.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่
ตรวจร่างกาย 

3.๖ เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เพศชาย ต้องมีใบรับรองพ้น
ภาระทางทหาร ฯลฯ (ถ้ามี) 

3.๗ พนักงานจ้างผู้มีทักษะ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยหรือส่วนราชการ ที่แสดงว่าเป็นผู้
มีความสามารถในการท างานไม่ต่ ากว่า ๕ ปี 

๔. วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร  
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครและกรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองพร้อมเอกสารและ
หลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ได้ที่      องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระแชง  เลขที่ 41  หมู่ที่  2  ต าบลกระแชง  อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่  
30 พฤศจิกำยน – 14  ธันวำคม  2563  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. ๐-๓๕78-๒
031    

๕.  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 100  บาท 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทัว่ไป  เสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  คนละ  50  บาท 

๖.  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและกำรเลือกสรร   

     ๖.๑  ก าหนดประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่  21  ธันวำคม  2563 
 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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  ๖.2  ก าหนดการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  23 ธันวำคม ๒๕63  ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 09.๐๐ - 16.๐๐ น. 

1. สอบข้อเขียน    เวลา  09.00 – 12.00 น. 
2. สอบสัมภาษณ์   เวลา  13.00  น. 

  ๖.3  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  
วันที่  28 ธันวำคม  2563   ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 ๗.   หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่า

เทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 

พนักงำนจ้ำงภำระกิจ 
๗.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียนที่เหมาะสม

กับระดับความรู้ความสามารถของแต่ละต าแหน่งที่ก าหนดไว้  
๗.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยจะท าการ

ทดสอบการคิดเลข ค านวณ เกี่ยวกับต าแหน่งที่สมัคร  
๗.๓ การสัมภาษณ์ การประเมินบุคคล (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยจะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรม
ที่ปรากฏในทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู่ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเชาว์ ๔  ปัญญา การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ตลอดจนทัศนคติและ
แรงจูงในในการท างานและความสามารถพิเศษ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการช่วยเหลือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
ปกติ และหากเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลทางพระ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร (ผนวก ข) 
พนักงำนจ้ำงท่ังไป 

  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะสัมภาษณ์ จะ
ประเมินผู้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือพิจารณากับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  
เป็นต้น (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

๘.   เกณฑ์กำรตัดสิน 

 การตัดสินว่าผู้ใดจะได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างนั้น  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบ
ได้คะแนนรวมไม่ต ากว่าร้อยละหกสิบ 

๙.  กำรประกำศบัญชีรำยชื่อผ่ำนกำรเลือกสรร 

 ๙.๑  การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามล าดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 ๙.2  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ มีอายุ 180 วัน นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
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      ๙.๓   ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีใดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึน้บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  คือ 
         (๑)   ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอ านาจสั่งจ้างก าหนด 
         (๒)   ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการ
เลือกสรร 

 ๑๐.  กำรท ำสัญญำจ้ำงและเงื่อนไขกำรจ้ำง  

  ๑๐.๑  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการพิจารณาจัดจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรและเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไปของพนั กงานงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ก. อบต. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ก าหนด หาก
ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลกระแชง อาจถอนรายชื่อนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

  ๑๐.๒  ในการท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะต้องน าเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อม
ใน วันท าสัญญา  ดังนี้  
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน    ๒     ฉบับ 
  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน    ๒     ฉบับ 
  (๓) เอกสารและหลักฐานคนค้ าประกัน    จ านวน    ๒     ฉบับ 

  จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  11 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

 

         (นายฉลอม  จิตประสพ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภำคผนวก  ก 

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง อ ำเภอบำงไทร จังหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
เร่ือง  รับสมัครสอบบคุคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 

ลงวันที่  11  พฤศจิกำยน  2563 
 

  

 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ลักษณะงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  

 1.1 ต ำแหน่งผู้ช่วยนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์    

 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาอ่ืนหรือทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท.  หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 1. ด้ำนกำรบริกำร 
      1.1 ติดตั้งหรือบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ
อินเทอร์เน็ต ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป  เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  เป็นต้น  เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
     1.2 วิเคราะห์  ออกแบบ  พัฒนา และบริหารจัดการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการ
ประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     1.3 การประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล  เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย  
     1.4 ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ  เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ
และสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
     1.5 รวมความต้องการ  เขียนชุดค าสั่ง  ทดสอบ  และแก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง ตามข้อก าหนดของ
ระบบงานประยุกต์  หรือระบบข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้
ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
   1.6 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ งานประยุกต์และระบบข้อมูลของ
หน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน  เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มปีระสิทธิภาพและตรงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน  
    1.7 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพ่ือให้ได้ระบบงาน
ประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
    1.8 รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศการจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดตั้ง
ระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน 
    1.9 ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม 
ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
หรือระบบ 
     1.10 ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพ่ือให้การออกใบอนุญาต
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
     1.11 แก้ไขปัญหาต่างๆ  ในเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับงานบริการสารสนเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติงานไป
อย่างสะดวก และราบรื่น 
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     1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้ำนกำรวำงแผน   
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
     3.1 ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
     3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ด้ำนกำรบริกำร 
     4.1 ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.2 ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
    4.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  
 อัตรำค่ำตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.-บาท  
 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
 ระยะเวลำกำรจ้ำง ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี หรือตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
เห็นสมควร 
 
 1.2 ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)   

 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะ
เฉพาะของบุคคลซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี และทักษะ
ของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจาก
นายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลอง
ปฏิบัติงาน 
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยปฐมวัยศึกษาให้มีความรู้ 
ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก จัดท าสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนประเภทต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในการดูแลเด็กเล็ก 
หรืองานอื่นที่เก่ียวข้อง  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 อัตรำค่ำตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท บาท และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว  เดือนละ 2,000.-บาท รวม 11,400.-บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
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 ระยะเวลำกำรจ้ำง ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี หรือตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
เห็นสมควร      

1.3 ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์  (ทักษะ)   

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่  ได้รับ
ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย  มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๕ ปี ( ปฏิบัติ
หน้าทีขั่บรถยนต์หรือรถบรรทุก ) 
  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
          ๑. ขับรถยนต์ บ ารุงรักษาท าความสะอาดรถยนต์ 
 ๒. แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆในการใช้รถยนต์ดังกล่าว หรือ 
 ๓. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

อัตรำค่ำตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
เดือนละ 2,000.-บาท รวม 11,400.-บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
   สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
   ระยะเวลำกำรจ้ำง ท าสัญญาจ้างไม่เกนิคราวละ ๔ ปี หรือตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
เห็นสมควร 
 
2.พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
 1. ต ำแหน่งคนงำน 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  ไดร้ับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป งานตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ รักษาความสะอาดริมคลอง งานประปา งานไฟฟ้า  
สาธารณะและปฏิบัติงานตามทีผู่้บังคบับัญชามอบหมาย 

อัตรำค่ำตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือน
ละ 1,000.-บาท รวม 10,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
 ระยะเวลำกำรจ้ำง ก าหนดท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี ซึ่งต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือต่อสัญญาในปีต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผนวก ข 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศเทศบำลต ำบลกระแชง 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
ลงวันที่ 11 พฤศจกิำยน  พ.ศ. ๒๕63 

 
 

หลักสูตรและวิธีกำรในกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำง 
 

   1. ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
 

ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช ้
เฉพำะต ำแหน่ง 

ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  
(สอบสัมภำษณ์) 

1 . เหตุ การณ์ ปั จจุบันทางการเมื อง 
เศรษฐกิจและสังคม 
2. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 .ค วาม รู้ ค ว าม ส าม ารถ ใน ก าร ใ ช้
ภาษาไทย 
4. ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน 
2.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
๓. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
๔. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
6. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงาน
กราฟฟิก งานระบบเครือข่ายการพัฒนา
ระบบ   
 7 .พรบ .ว่าด้ วยการก าระท าผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  
8.พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

  พิจารณาด้านความรู้ ความสามารถ 
หรือทั กษะเฉพาะในหลัก วิชาการที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งส าหรับ
งานที่ จ ะจ้ า ง  ค วาม รู้  ที่ อ าจ ใช้ เป็ น
ประโยชน์ ในการปฏิบั ติ หน้ าที่  และ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ส่วนบุคคลอื่นๆ 
ในด้านเกี่ยวกับ มนุษยสัมพันธ์ ความคิด
ริ เริ่ ม ส ร้ างส รรค์  ปฏิ ภ าณ ไห วพริบ 
บุคลิกภาพ เชาว์ปัญญา ท่วงที  วาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ บุคลาภาพอ่ืนๆ 
ปะวัติส่วนตัวอื่นๆ ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน ฯลฯ เป็นต้น 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

2. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
  

ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช ้
เฉพำะต ำแหน่ง 

ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  
(สอบสัมภำษณ์) 

1 . เหตุ การณ์ ปั จจุบันทางการเมื อง 
เศรษฐกิจและสังคม 
2. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 .ค วาม รู้ ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก าร ใ ช้
ภาษาไทย 
4. ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน 
2.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
๓. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๔. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 5. กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
6. กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหาร
ราชการระทรวงศึกษาธิการ 
7. กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
8. กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 
10. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
 

  พิจารณาด้านความรู้  ความสามารถ 
หรือทั กษะเฉพาะในหลักวิชาการที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งส าหรับ
งานที่ จ ะจ้ า ง  ค วาม รู้  ที่ อ าจ ใช้ เป็ น
ประโยชน์ ในการปฏิบั ติ หน้ าที่  และ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ส่วนบุคคลอื่นๆ 
ในด้านเกี่ยวกับ มนุษยสัมพันธ์ ความคิด
ริ เริ่ ม ส ร้ างส รรค์  ปฏิ ภ าณ ไหวพริบ 
บุคลิกภาพ เชาว์ปัญญา ท่วงที  วาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ บุคลาภาพอ่ืนๆ 
ปะวัติส่วนตัวอื่นๆ ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน ฯลฯ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์  (ทักษะ)    
  

ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช ้
เฉพำะต ำแหน่ง 

ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  
(สอบสัมภำษณ์) 

1 . เหตุ การณ์ ปั จจุบั นทางการเมื อง 
เศรษฐกิจและสังคม 
2. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 .ค วาม รู้ ค ว าม ส าม ารถ ใน ก าร ใ ช้
ภาษาไทย 
4. ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 

-  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-  พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 
-  พรบ.ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
-  พรบ.ว่าด้วยการลงทะเบียนถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ  พ.ศ.2526 
-  พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ .ศ .2537 และแก้วไข
เพิ่มเติม 
-  นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  ภารกิจและ
อ านาจหนา้ที่ของ อบต. 
-  เหตุการณ์ปัจจุบัน  ข่าวสารบ้านเมืองที่
ควรรู้และน่าสนใจ 

  พิจารณาด้านความรู้ ความสามารถ 
หรือทั กษะเฉพาะในหลักวิชาการที่
เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีของต าแหน่งส าหรับ
งานที่ จ ะจ้ าง  ความ รู้  ที่ อ าจ ใช้ เป็ น
ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่  และ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ส่วนบุคคลอื่นๆ 
ในด้านเกี่ยวกับ มนุษยสัมพันธ์ ความคิด
ริ เริ่ ม ส ร้ างส รรค์  ป ฏิ ภ าณ ไหวพริบ 
บุคลิกภาพ เชาว์ปัญญา ท่วงที  วาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ บุคลาภาพอื่นๆ 
ปะวัติส่วนตั วอื่นๆ ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน ฯลฯ เป็นต้น 

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



 
 

3.ต ำแหน่งคนงำน (สอบสัมภำษณ์) 
  
1. ควำมรู้ 
    1.1  ความรู้ความสามารถท่ัวไป   
    1.2  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง  ๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 
2. ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะ 
    2.1  มีทักษะในเรื่องต่าง  ๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
    2.2  มีความสามารถในเรื่องต่าง  ๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 
3. คุณสมบัติส่วนบคุคล 
    3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    3.3  มนุษยสัมพันธ์ 
    3.4  ทัศนคติ  แรงจูงใ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


