
 
  
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งท่ี 1) 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                 
มีความประสงครับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  จํานวน  6  ตําแหนง  7  อัตรา   
 
 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี  16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือทําการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. ประเภทของพนักงานจางและตําแหนงท่ีรับสมัคร 
 

1.1 ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) จํานวน 4 ตําแหนง 4 อัตรา 

      (1) ตําแหนง  ผูชวยนิติกร     สังกัด สํานักปลัด   จํานวน  1  อัตรา 

 (2) ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    สังกัด  สํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา 

 (3) ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ    สังกัด  สํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา 

      (4) ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน สังกัด  สํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา 

 
1.2 ประเภท พนักงานจางท่ัวไป   จํานวน  2  ตําแหนง   3  อัตรา   
 (1) คนงาน        สังกัด สํานักปลัด   จํานวน  2  อัตรา 

 (2) พนักงานจดมาตรวัดน้ํา      สังกัด กองคลัง      จํานวน  1  อัตรา 
 

 

 (รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในเอกสารการรับสมัครแนบทายประกาศนี้) 
 
2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหา

และเลือกสรรเปนพนักงานจาง  
2.1) ผูท่ีประสงคสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหาม ตามหมวด 1 ขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ดังนี ้

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป และไมเกิน 60 ป (นับถึงวันรับสมัครสอบ) 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 
 
 
 

…/(4) ไมเปน 
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(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน 
สําหรับพนักงานสวนตําบล ดังนี้ 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี   
ในพรรคการเมือง 

(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือ            
สมาชสิภาทองถ่ิน 

(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแต เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปน         
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน           
คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

 

2.2) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียด ตามภาคผนวก ก  

แนบทายประกาศนี ้
 

3. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร    
ผูท่ีประสงคสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง สามารถขอรับใบสมัครและ           

ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานไดดวยตนเอง ตั้งแตวันท่ี  13  - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566  ในวันและเวลาราชการ               
(เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม อําเภอพระนครศรีอยุธยา               
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 035-950-975  เว็ป
ไซต http://www.samphaolom.go.th/, Facebook : อบต.สําเภาลม (ผูสมัครโปรดแตงกายชุดสุภาพ) 

 
 

4. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร 
ผูสมัครตองยื่นเอกสารและหลักฐานพรอมใบสมัครดวยตนเอง พรอมท้ังรับรองสําเนา

เอกสารทุกฉบับ (สําเนาถายเอกสารทุชนิดใหใชขนาดกระดาษ A 4 ) ดังนี ้
๔.๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา   ขนาด   1  นิ้ว             
 ซ่ึงถายครั้งเดียวกันมาแลว ไมเกิน 6 เดือน   จํานวน  3  รูป 

 โดยใหผูสมัครเขียน ชื่อ - สกุล ตําแหนงท่ีสมัคร ท่ีดานหลังรูปถายทุกรูป 
๔.๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ท่ียังไมหมดอายุ)  จํานวน  1  ฉบับ 
๔.๓) สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน  1  ฉบับ 

 
 

…/4.4) สําเนา  
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๔.๔) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสําเนาประกาศนียบัตร   
ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจาก           
ผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร พรอมเอกสารฉบับจริงมาแสดงตอเจาหนาท่ี จํานวน  1  ฉบับ 

๔.๕) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript Records) ฉบับภาษาไทย ท่ีแสดงวา                
เปนผูมีคุณวุฒิตรงตามตําแหนงท่ีสมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
ภายในวันปดรับสมัคร พรอมเอกสารฉบับจริงมาแสดงตอเจาหนาท่ี   จํานวน  1  ฉบับ 

๔.๖) ใบรับรองแพทยท่ีรับรองวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีกําหนดไวในประกาศโรคท่ีเปน
ลักษณะตองหามเบี้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล และรับรองวาไมติดสารเสพติดใหโทษ ซ่ึงออกใหไมเกิน  
1  เดือนนับถึงวันปดรับสมัคร       จํานวน  1  ฉบับ 

๔.๗) สําเนาใบสําคัญผานการเกณฑทหาร  (สด.8 ,สด.9 หรือสด.43) อยางใดอยางหนึ่ง 
(กรณีผูสมัครคัดเลือกเปนเพศชาย)       จํานวน  1  ฉบับ 

๔.๘) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี)  เชน สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล  หรือ 
ใบสําคัญการสมรส เปนตน        จํานวน  1  ฉบับ 
 

5. เง่ือนไขในการสมัคร 

5.1) ผูสมัคร สามารถสมัครเพ่ือเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ไดเพียง              
ตําแหนงเดียวเทานั้น และเม่ือสมัครแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได 

5.2) การสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางตามประกาศนี้ ถือวา
ผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อสมัครและรับรองขอความท่ีแจงไวในใบสมัครถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ 
หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงาน 

5.3) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยผูสมัครตองกรอกรายละเอียด            
ตาง ๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครถูกตอง ครบถวน ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดเนื่องมาจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานซ่ึงผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไม
เปนไปตามประกาศรับสมัครนี้ ใหถือวาผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ในครั้งนี้ และไมมีสิทธิเ์ปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

 

6. คาธรรมเนียมการสมัคร 

ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร 
100  บาท  โดยสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ไดเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น  และเม่ือผูสมัครไดสมัคร
สอบและชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบแลว จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

7. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร  
องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ เขารับการสรรหา               

และเลือกสรรเปนพนักงานจาง พรอมดวยเลขประจําตัวสอบ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ ในวัน ท่ี                          
23  มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ปายประชาสัมพันธท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม, เว็ปไซต 
http://www.samphaolom.go.th/ และท่ี Facebook : อบต.สําเภาลม 

 
 
 

…/8.วันเวลา 
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8. วันเวลาและสถานท่ีสอบ (ประเมินสมรรถนะ) 
องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม จะดําเนินการสอบ (ประเมินสมรรถนะ) ในวันท่ี               

31  มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
(๑) สอบขอเขียนภาคความรูความสามารถท่ัวไป  เวลา  ๐9.15 – ๑0.0๐  น.   
(๒) สอบขอเขียนความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง  เวลา  10.15 –  ๑1.0๐  น.  
(๓) สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (สัมภาษณ)  เวลา  ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป     
รายละเอียดเก่ียวกับการสอบแนบทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.) 

 

   ***  กรณีผูสมัครสอบรายใด เขาหองสอบสายเกิน ๑๕ นาที ถือวาไมมีสิทธิ์สอบ     
และจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ และหามนําเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เขาหองสอบโดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะ
ถือวาทานทุจริตในการสอบครั้งนี้  

 

9. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
9.1 หลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจาง ยึดหลัก “สมรรถนะ” 

ท่ีจําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติการของตําแหนง  ซ่ึงประกอบดวย 
   (ก) ความรูความจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
   (ข) ความสามารถหรือทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
   (ค) คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน และ ความเทาเทียม
ในโอกาสและประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ ภายใตหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน โดย
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการ
ประเมินและมีรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.) 
    9.2 พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ใชวิธีการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบ
ขอเขียน และการสอบสัมภาษณ กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
    (ก) ภาคความรูความสามารถท่ัวไป สอบขอเขียนปรนัย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
    (ข) ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง สอบขอเขียนปรนัย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
    (ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  สอบสัมภาษณ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 9.3 พนักงานจางท่ัวไป ใชวิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 

 

10. กรณีการทุจริต 
ในกรณีท่ีปรากฏมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต อันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรม    

ในการสอบ ใหคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง รายงานใหองคการ      
บริหารสวนตําบลสําเภาลมทราบ เพ่ือพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบท้ังหมด หรือพิจารณายกเลิก           
การสอบภาคท่ีเกิดการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร     

 

11. เกณฑการตัดสิน 

ผูท่ีถือวาเปนผูผานวิธีการสรรหาและเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนตามท่ีกําหนด           
ในหลักสูตรวิธีการสรรหาและเลือกสรรแตละภาค โดยจะเรียงลําดับผูสอบจากผู ท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด                 
ไปหาคะแนนนอยท่ีสุด โดยมีรายละเอียดดังนี ้

11.1) ผูผานการสรรหาและเลือกสรรตองเปนผูสอบไดคะแนนในการคัดเลือกแตละภาค
ไมต่ํากวา รอยละ 60 

11.2) ผูผานการสรรหาและเลือกสรร ตองไดคะแนนรวมทุกภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 
 

…/11.3) กรณี 
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11.3) กรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมกันเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถ         
ท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

11.4) ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนน
ภาคความรูความสามารถท่ัวไปมากกกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

11.5) ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน 
เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  
 

12. การประกาศผลการคัดเลือก       
องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม จะประกาศผลผูผานการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เปนพนักงานจางใหทราบโดยท่ัวกัน ในวันท่ี 5  เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ปายประชาสัมพันธท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลสําเภาลม, เว็ปไซต http://www.samphaolom.go.th/ และท่ี Facebook : อบต.สําเภาลม 

 
13. การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 

13.1) การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผูสอบ              
ท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับถึงตํ่าสุด ในกรณีท่ีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัว
สอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

13.2) องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม จะข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเปนพนักงานจางไวไมเกิน ๑ ป นับแตวันข้ึนบัญชี แตถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันอีก และ
ไดข้ึนบัญชีเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดใหมแลว บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้             
เปนอันยกเลิก เวนแตในกรณีท่ีมีการเรียกตัวผูผานการสรรหาและเลือกสรรใหมารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจาง 
ไปแลว บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดในครั้งนี้ยังมีผลใชตอไป แตท้ังนี้ตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันถัด
จากวันท่ีบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรนี้มีอายุครบ 1 ป หรือวันท่ีข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร
ใหมแลวแตกรณี 

13.3) ผู ท่ีไดข้ึนบัญชีผานการสรรหาและเลือกสรรไดถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรได คือ 

(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการจางในตําแหนงท่ีสอบได 
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการจางภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางกําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน และไดมีหนังสือสง           
ทางไปรษณียลงทะเบยีนแจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน นับตั้งแตวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย              
รับลงทะเบียน 

(๓) ผูนั้นมีเหตุท่ีไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีจะสั่งจาง
และแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบได 

13.4) ผู ท่ีไดรับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศผลไว จะเริ่มปฏิบัติหนาท่ี        
เม่ือองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม ไดมีหนังสือแจงไปยังบุคคลท่ีไดรับการสรรหาและเลือกสรร และ      
เม่ือไดทําสัญญาจางปฏิบัติหนาท่ีแลว 

 
14. ระยะเวลาการจาง 

ผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะตองทําสัญญาจางกับองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
ท้ังนี้ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระยะเวลา           
การจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลมกําหนด 

 
…/ท้ังนี้ 





 

ภาคผนวก  ก 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งท่ี 1 )  ลงวันท่ี 2 มีนาคม  พ.ศ. 2566 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

1. ประเภทพนักงานจาง  :  พนักงานจางตามภารกิจ   สังกัด  สํานักปลัด   จํานวน  4  ตําแหนง  4  อัตรา 
(1.1) ตําแหนง   ผูชวยนิติกร    จํานวน  1  อัตรา      รหัสตําแหนง  001 

    
2. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการ ทํางาน 
ปฏิบัติงานดานนิติการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ดานการปฏิบัติการ  

 1.1 เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือหรือวินิจฉัยปญหากฎหมาย  เก่ียวกับ
ระเบียบของทางราชการท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนการพิจารณา
ของผูบังคับบัญชา 
 1.2 ศึกษา วิเคราะหและวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขอบัญญัติ ขอบังคับ ประกาศ หรือ
คําสั่งตางๆ ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหทันกับสถานการณและอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย 
 1.3 ศึกษาขอมูล รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริง และขอกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการเรื่อง
ใด ๆ ท่ีเก่ียวกับวินัยขาราชการ การรองทุกข การพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ตาม
กฎหมายปกครองท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหนวยงาน 
 1.4 ตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ คําสั่ง หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือให
เอกสารมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนไปตามขอกําหนด หลักเกณฑและกฎหมายตางๆ  
 1.5 ดําเนินการทางคดีตางๆ เชน  การสอบสวนขอเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เปน
ตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางยุติธรรม ถูกตอง และโปรงใส 
 
 2. ดานการวางแผน  
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ โครงการ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
 
 3. ดานการประสานงาน  
 3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  
 3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงาน หรือ สวนราชการท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 3.3 ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติการ
ใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบรื่น 

 
 

.../4. ดานการบริการ 
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 4. ดานการบริการ  
 ใหคําปรึกษาแนะนําดานกฎหมายแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจในขอ
กฏหมายท่ีเปนปญหา และใหความรูถึงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนกับการดําเนินงานของบุคคล
หรือหนวยงานดังกลาว   

 

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้   
   1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
นิติศาสตร กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
  2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
นิติศาสตร กฎหมาย  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
  3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง 
นิติศาสตร กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

4. ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย 
 1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)    ระดับ  1 
 1.2  ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดขอบ)    ระดับ  2 
 1.3  ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ  ระดับ  1 
 1.4  ความรูเรื่องการจัดการความรู     ระดับ  1 
 1.5  ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร    ระดับ  1 
 1.6  ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ  1 
 2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน   ประกอบดวย 
  2.1  ทักษะการบริหารขอมูล      ระดับ  2 
  2.2  ทักษะการใชคอมพิวเตอร      ระดับ  1 
  2.3  ทักษะการประสานงาน      ระดับ  1 
  2.4  ทักษะการสืบสวน      ระดับ  2 
  2.5  ทักษะการบริหารโครงการ     ระดับ  1 
  2.6  ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู  ระดับ  1 
  2.7  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ  1 
  2.8  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ  1 
 3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย 
  3.1  สมรรถนะหลัก  5 สมรรถนะ 
         3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์      ระดับ  2 
   3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม   ระดับ  2 
   3.1.3  การเขาใจในองคกรและระบบงาน    ระดับ  1 
   3.1.4  การบริการเปนเลิศ     ระดับ  1 
   3.1.5  การทํางานเปนทีม     ระดับ  1 
 

…/3.2  
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  3.2  สมรรถนะประจําสายงาน 
   3.2.1  การยึดม่ันในหลักเกณฑ     ระดับ  2 
   3.2.2  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ  1 
   3.2.3  ความละเอียดรอบคอรและความถูกตองของงาน  ระดับ  2 
 
5. อัตราคาตอบแทน 
 คาตอบแทนคุณวุฒิปริญญาตรี ไดรับคาตอบแทน เดือนละ  15,000.-  บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาท) 
 

6. ระยะเวลาการจาง 
  ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 4 ป  นับแตวันทําสัญญาจาง หรือระยะเวลาการจางใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  และ ไมกอนวันท่ี คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดมีมติเห็นชอบการจาง 

 

7. สิทธิประโยชน ตามประกาศมาตรฐานเก่ียวกับพนักงานจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งท่ี 1 )  ลงวันท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. ประเภทพนักงานจาง  :  พนักงานจางตามภารกิจ   สังกัด  สํานักปลัด 
    (1.2)  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา   รหัสตําแหนง 002 
 
2. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึการะดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ดานธุรการ สารบรรณ  บันทึกขอมูล หรือบริหารท่ัวไป  ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน 
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1.ดานการปฏิบัติการ  

 1.1 ปฏิบัตงิานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป  ไดแก การรับ - สงหนังสือ การลงทะเบียน 
รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน และการพิมพเอกสาร 
จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพ่ือสนับสนุนใหงานตาง ๆ ดําเนินไปดวย
ความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได  
 1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวกตอการคนหา 
และเปนหลักฐานทางราชการ  
 1.3 รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน ขอมูลจํานวน
บุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกตอการ คนหา สําหรับใชเปน
หลักฐานตรวจสอบได  
 1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตาง ๆ ท่ี เก่ียวของกับ
การดําเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด  
 1.5 จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัต ิเพ่ือแจงให
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของรับทราบ หรือดําเนินการตางๆ ตอไป  
 1.6 ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหนวยงาน เชน การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานท่ี 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีเปนไปอยางถูกตอง และ           มี 
ความพรอมใชงานอยูเสมอ  
 1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารท่ีเก่ียวของกับการตรวจ เพ่ือนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
 1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพ่ือใหการ ประชุมเปนไป
ดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม  
 1.9 จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประชุม การ ฝกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพ่ือใหเอกสารท่ีถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการ ดําเนินงานตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา  
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 1.10 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปดเผย ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร  
เพ่ือใหผูท่ีตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร 
 1.11 อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงาน  ในเรื่องการประชุม 
และการดําเนินงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม กําหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค  
 1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ และงานประชุม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
 

 2. ดานการบริการ  
 2.1 ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอ และ หนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
 2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น  
 2.3 ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีจะนําไปใชประโยชนได ตอไป  
 2.4 ผลิตเอกสารตางๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิตหรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิตหรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  
 3.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ี ไดรับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 
 

4. ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย 
 1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)    ระดับ  1 
 1.2  ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ  ระดับ  1 
 1.3  ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ  2 
 1.4  ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ  1 
 1.5  ความรูเรื่องการจัดการความรู     ระดับ  1 
 
 

…/2.ทักษะท่ีจําเปน 
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 2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง   ประกอบดวย 
  2.1  ทักษะการใชคอมพิวเตอร      ระดับ  1 
  2.2  ทักษะการประสานงาน      ระดับ  1 
  2.3  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ  1 
  2.4  ทักษะการบริหารขอมูล      ระดับ  1 
  
 3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย 
  3.1  สมรรถนะหลัก  5 สมรรถนะ 
         3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์      ระดับ  1 
   3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม   ระดับ  1 
   3.1.3  การเขาใจในองคกรและระบบงาน    ระดับ  1 
   3.1.4  การบริการเปนเลิศ     ระดับ  1 
   3.1.5  การทํางานเปนทีม     ระดับ  1 
  3.2  สมรรถนะประจําสายงาน 
   3.2.1  การยึดม่ันในหลักเกณฑ     ระดับ  2 
   3.2.2  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ  1 
  3.2.3  ความละเอียดรอบคอรและความถูกตองของงาน  ระดับ  1 
 

5. อัตราคาตอบแทน 

 1.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันไดรับ 
คาตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบลกําหนด  
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ไดรับ
คาตอบแทน เดือนละ 10,840 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
สวนตําบลกําหนด  
 3.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ไดรับ
คาตอบแทน เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
สวนตําบลกําหนด 

 
6. ระยะเวลาการจาง 
 ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 4 ป  นับแตวันทําสัญญาจาง หรือระยะเวลาการจางใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  และ ไมกอนวันท่ี คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดมีมติเห็นชอบการจาง 
 

7. สิทธิประโยชน 
  ตามประกาศมาตรฐานเก่ียวกับพนักงานจาง 
 
 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ก 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งท่ี 1 )  ลงวันท่ี  2 มีนาคม  พ.ศ. 2566 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. ประเภทพนักงานจาง  :  พนักงานจางตามภารกิจ   สังกัด  สํานักปลัด 
    (1.3) ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา  รหัสตําแหนง  003 
 
2. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึการะดับปริญญา ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1.ดานการปฏิบัติการ  

 1.1 ปฏิบัติงานดานการปองกันระวัง และบรรเทาสาธารณภัย  ตรวจตรา  บแจงเหตุ  เชน อัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในดานชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน    
 1.2 เฝาระวัง ตรวจตรา และฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆ เพ่ือดําเนินการปองกันเชิง
รุกกอนเกิดเหตุการณ 
 1.3 จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใช
ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันทวงทีและใหการดําเนินการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
 1.4 รวบรวม จัดทําขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เชน สํารวจแหลงน้ํา เสนทางจราจร 
แหลงชุมชนตางๆ บริเวณหรือพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัย เปนตน เพ่ือจัดทําแผนปองกันรับสถานการณ และ
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางสะดวกและทันตอเหตุการณ 
 1.5 จัดทํารายงาน บันทึก และสถิติขอมูลตาง ๆ ในงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือรายงาน
ผูบังคับบัญชา  
 1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 

 2. ดานการบริการ  
 2.1 ใหคําปรึกษาและแนะนําในปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความรูความ
เขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
 2.2 เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ถายทอดความรูความเขาใจดานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัยใหแกหนวยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหเกิดความรู
ความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถแกไขสถานการณเบื้องตนไดดวยตนเอง 
 2.3 ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน 
 2.4 ใหบริการรับแจงเหตุสาธารณภัย เพ่ือใหความชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็วท่ัวถึง 

…/3. คุณสมบัติ  
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3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ชางเครื่องยนต  ชางไฟฟา  ชางโยธา  ชางกอสราง  ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน วิศวกรรมเครื่องกล  
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชา หรือทางอ่ืนท่ี 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชา หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใช เปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 3.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
ชางเครื่องยนต  ชางไฟฟา  ชางโยธา  ชางกอสราง ชางกลโรงงาน  ชางเชื่อมและโลหะแผน วิศกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชา หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

4. ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย 
 1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)    ระดับ  1 
 1.2  ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ  ระดับ  1 
 1.3  ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ  1 
 1.4  ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ  1 
 1.5  ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน      ระดับ  1 
 2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง   ประกอบดวย 
  2.1  ทักษะการใชคอมพิวเตอร      ระดับ  1 
  2.2  ทักษะการประสานงาน      ระดับ  1 
  2.3  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ  1 
  2.4  ทักษะการบริหารขอมูล      ระดับ  1 
  2.5  ทักษะในการสื่อสาร  การนําเสนอ  และการถายทอดความรู  ระดับ  1 
  3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย 
  3.1  สมรรถนะหลัก  5 สมรรถนะ 
         3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์      ระดับ  1 
   3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม   ระดับ  1 
   3.1.3  การเขาใจในองคกรและระบบงาน    ระดับ  1 
   3.1.4  การบริการเปนเลิศ     ระดับ  1 
   3.1.5  การทํางานเปนทีม     ระดับ  1 
  3.2  สมรรถนะประจําสายงาน 
   3.2.1  การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย   ระดับ  1  
   3.2.2. การยึดม่ันในหลักเกณฑ     ระดับ  1 
   3.2.3  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ  1 
  3.2.4  ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน   ระดับ  1 
  3.2.5 ศิลปะการโนมนาวจูงใจ     ระดับ  1 

…/4.อัตรา 
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5. อัตราคาตอบแทน 

 1.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันไดรับ 
คาตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบลกําหนด  
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ไดรับ
คาตอบแทน เดือนละ 10,840 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
สวนตําบลกําหนด  
 3.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ไดรับ
คาตอบแทน เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
สวนตําบลกําหนด 

 
6. ระยะเวลาการจาง 
 ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 4 ป  นับแตวันทําสัญญาจาง หรือระยะเวลาการจางใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  และ ไมกอนวันท่ี คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดมีมติเห็นชอบการจาง 
 
7. สิทธิประโยชน 
  ตามประกาศมาตรฐานเก่ียวกับพนักงานจาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก  ก 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งท่ี 1)  ลงวันท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. ประเภทพนักงานจาง  :  พนักงานจางตามภารกิจ   สังกัด  สํานักปลัด 
    (1.4) ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน   จํานวน 1 อัตรา  รหัสตําแหนง  004 
 
2. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึการะดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ดานพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอยางข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1.ดานการปฏิบัติการ  

 1.1 สํารวจขอมูลเบื้องตน  เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  ตลอดจนสงเสริมพัฒนาประสานงาน 
ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชน เพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชนและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของทองถ่ินไดตรงตามความตองการและสถานการณของชุมชน 
 1.2 สงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีความเขาใจ และมีความคิดริเริ่ม เพ่ือเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ินของตนโดยมุงพ่ึงพาตนเองเปนหลักและยึดคนในชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 
 1.3 สงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชน เพ่ือสรางพลังชุมชนใหเปนฐานการพัฒนา
ชุมชนอยางถูกตองเขมแข็ง  ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผูนําชุมชน ผูนํากลุม/องคกร และเครือขายองคกร
ประชาชน ในการเปนท่ีปรึกษากลุม/องคกร และเครือขายองคกรประชาชน 
 1.4 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน กระบวนการกลุม รวมท้ัง
กระบวนการชมุชนในรูปแบบตางๆ ใหประชาชนในชุมชนสามารถคิดคน วิเคราะหตัดสินใจ วางแผนและ
ดําเนินการแกไขปญหาตามความตองการของตนเองและชุมชน เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการชุมชนและทองถ่ิน
ของตนเองสูการเปนชุมชนเขมแข็ง 
 1.5 สงเสริม  สนับสนุน พัฒนา ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการและปฏิบัติงาน ดานเศรษฐกิจชุมชน
ระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนตาง ๆ แกกลุมองคกร เครือขายองคกรประชาชน 
และชุมชนในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ในทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจฐาน
ราก มีความเขมแข็ง สมดุล และม่ันคง 
 1.6 ใหความรูเบื้องตนแกประชาชนในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนตลอดจนดําเนินการ 
และเอ้ืออํานวยใหเกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือให ประชาชนไดแสดงความคิดเห็น
และมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 1.7 เปนผูนําและเปนท่ีปรึกษากลุมในการพัฒนาทองถ่ิน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ เขาใจ
และเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 1.8  รวมจัดทําโครงการตาง ๆ รวมกับประชาชนในพ้ืนท่ี เชน โครงการกองทุนหมูบาน โครงการ
ชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เปนตน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีและเสริมสรางใหเปน
ชุมชนท่ีเขมแข็ง 
 
 

…/1.9 ศึกษา 
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1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน
พัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกขแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส เพ่ือ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

2. ดานการบริการ 
2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพ่ือนําไปใช

ประโยชนในการหาขอบกพรองและแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราวตอไป 
2.2 ตอบปญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องตนเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและความเขาใจท่ีดีตอกันทุกฝาย 
2.3 ติดตามประสานงานหนวยงานองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการชวยเหลือ บําบัด แกไขปญหา

แกชุมชน ประชาชนในทุกดาน 
2.4 เผยแพรประชาสัมพันธผลงานการดําเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพ่ือสรางความรูความ

เขาใจและกระตุนปลูกฝงใหประชาชนมีความสนใจใหความรวมมือ มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และมี
ทัศนคติท่ีดีตอองคกร ตอชุมชน 

2.5 ใหคําแนะนําตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบใหแกหนวยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูสนใจไดรับทราบขอมูลและใหความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 

 

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
 3.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
 

4. ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย 
 1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)    ระดับ  1 
 1.2  ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ  ระดับ  1 
 1.3  ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ  1 
 1.4  ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน      ระดับ  1 
 1.5  ความรูเรื่องการจัดการความรู     ระดับ  1 
 1.6  ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ     ระดับ  1 
 

 2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง   ประกอบดวย 
  2.1  ทักษะการใชคอมพิวเตอร      ระดับ  1 
  2.2  ทักษะการประสานงาน      ระดับ  1 
  2.3  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ  1 
  2.4  ทักษะการบริหารขอมูล      ระดับ  1 
  2.5  ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และการถายทอดความรู  ระดับ  1 
 

  .../3. สมรรถนะ 
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 3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย 
  3.1  สมรรถนะหลัก  5 สมรรถนะ 
         3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์      ระดับ  1 
   3.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม   ระดับ  1 
   3.1.3  การเขาใจในองคกรและระบบงาน    ระดับ  1 
   3.1.4  การบริการเปนเลิศ     ระดับ  1 
   3.1.5  การทํางานเปนทีม     ระดับ  1 
  3.2  สมรรถนะประจําสายงาน 
   3.2.1  การยึดม่ันในหลักเกณฑ     ระดับ  1 
   3.2.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม   ระดับ  1 
   3.2.3  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน    ระดับ  1 
  3.2.4  ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน   ระดับ  1 
  3.2.5  ศิลปะการโนมนาวจูงใจ     ระดับ  1 
 

5. อัตราคาตอบแทน 

 1.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันไดรับ 
คาตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบลกําหนด  
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ไดรับ
คาตอบแทน เดือนละ 10,840 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
สวนตําบลกําหนด  
 3.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ไดรับ
คาตอบแทน เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
สวนตําบลกําหนด 

 
6. ระยะเวลาการจาง 
 ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 4 ป  นับแตวันทําสัญญาจาง หรือระยะเวลาการจางใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  และ ไมกอนวันท่ี คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดมีมติเห็นชอบการจาง 
 
7. สิทธิประโยชน 
  ตามประกาศมาตรฐานเก่ียวกับพนักงานจาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งท่ี 1)  ลงวันท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. ประเภทพนักงานจาง  :  พนักงานจางท่ัวไป    2    ตําแหนง    3   อัตรา 

(1.1) ตําแหนง   คนงาน   สังกัด  สํานักปลัด   จํานวน   2  อัตรา    รหัสตําแหนง  005 
 

2.ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
 ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

3.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  - จบการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา  
  - เปนผูมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวท่ีเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ี 
  - มีความรูความสารถในการใชภาษาสื่อสาร เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
  - มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทนและรับผิดชอบตอหนาท่ีการงาน 
 
4. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย 
  4.1  สมรรถนะหลัก  5 สมรรถนะ 
        4.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์      ระดับ  1 
   4.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม   ระดับ  1 
   4.1.3  การเขาใจในองคกรและระบบงาน    ระดับ  1 
   4.1.4  การบริการเปนเลิศ     ระดับ  1 
   4.1.5  การทํางานเปนทีม     ระดับ  1 
 
5. อัตราคาตอบแทน 
 ไดรับคาตอบแทน  เดือนละ  9,000  บาท 
 

6.ระยะเวลาการจาง 
 ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 1 ป  
 
7. สิทธปิระโยชน 
  ตามประกาศมาตรฐานเก่ียวกับพนักงานจาง  และมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามมติ 
ครม. และสิทธิประโยชน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งท่ี 1)  ลงวันท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. ประเภทพนักงานจาง  :  พนักงานจางท่ัวไป    2    ตําแหนง    3   อัตรา 

(1.2) ตําแหนง  พนักงานจดมาตรวัดน้ํา   สังกัด  กองคลัง   จํานวน   1  อัตรา    รหัสตําแหนง  006 
 

2.ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 ปฏิบัติหนาท่ีจดเลขมาตรวัดน้ําประปาตามจํานวนผูใชน้ําประปา  คํานวณปริมาตรวัดน้ําจากมาตรวัด
น้ําของผูใชน้ํา ตรวจสอบทอประปาท่ีเปนสาเหตุใหน้ําหยุดไหลและรั่วซึม นําสงขอมูลเบื้องตนใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบตอไป ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 
3.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  - จบการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา  
  - เปนผูมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวท่ีเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ี 
  - มีความรูความสารถในการใชภาษาสื่อสาร เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
  - มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทนและรับผิดชอบตอหนาท่ีการงาน 
 
4. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย 
  4.1  สมรรถนะหลัก  5 สมรรถนะ 
        4.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์      ระดับ  1 
   4.1.2  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม   ระดับ  1 
   4.1.3  การเขาใจในองคกรและระบบงาน    ระดับ  1 
   4.1.4  การบริการเปนเลิศ     ระดับ  1 
   4.1.5  การทํางานเปนทีม     ระดับ  1 
 
5. อัตราคาตอบแทน 
 ไดรับคาตอบแทน  เดือนละ  9,000  บาท 

6. ระยะเวลาการจาง 

 ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 1 ป  
 
7. สิทธปิระโยชน 
  ตามประกาศมาตรฐานเก่ียวกับพนักงานจาง  และมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามมติ 
ครม. และสิทธิประโยชน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกําหนด 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข. 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งท่ี 1) ลงวันท่ี  2   มีนาคม  พ.ศ.  2566 
...................................................................... 

ประเภทพนักงานจาง :  พนักงานจางตามภารกิจ  

ตําแหนง   ผูชวยนิติกร  สังกัด  สํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑดังน ี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
- สถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปจจุบัน 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 
- ความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายสงเสริม    
  การปกครองสวนทองถ่ิน 
- ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
- ความรูความสามารถการวิเคราะหการใชเหตุผล 

50 
 

สอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
- พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร 
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 และ 

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- ความรูเก่ียวกับดําเนินการทางวินัย และทางคดีตางๆ เชน การสอบสวน  
ขอเท็จจริง การบันทึกการสอบสวน การติดตามหลกัฐาน การสืบพยาน 

50 สอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 
      ทดสอบโดยพิจารณาจากความรูท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ”ของตําแหนงท่ีสมัคร บุคลิกภาพท่ัวไป ปฏิภาณไหวพริบ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ความสามารถ ในการแกปญหาเฉพาะหนา บุคลิกและ
การวางตัว มนุษยสัมพันธและการปรับตัว ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ 
จริยธรรมและคุณธรรม  ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน ทัศนคติท่ีมีตอตําแหนงท่ีสมัคร ทัศนคติท่ีมีตอองคกร หรืออ่ืน ๆ 

100 สอบสัมภาษณ 

รวม 20๐  

 



ภาคผนวก  ข. 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งท่ี 1) ลงวันท่ี   2  มีนาคม  พ.ศ.  2566 
...................................................................... 

 

ประเภทพนักงานจาง :  พนักงานจางตามภารกิจ  

ตําแหนง   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  สังกัด  สํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑดังน ี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
- สถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปจจุบัน 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 
- ความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายสงเสริม    
  การปกครองสวนทองถ่ิน 
- ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
- ความรูความสามารถการวิเคราะหการใชเหตุผล 

50 
 

สอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
   พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
- พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร 
   กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
- พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
   ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
- ความรูท่ีเก่ียวของกับงานธุรการ 

50 สอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 
      ทดสอบโดยพิจารณาจากความรูท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ”ของตําแหนงท่ีสมัคร บุคลิกภาพท่ัวไป ปฏิภาณไหวพริบ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ความสามารถ ในการแกปญหาเฉพาะหนา บุคลิกและ
การวางตัว มนุษยสัมพันธและการปรับตัว ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ 
จริยธรรมและคุณธรรม  ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน ทัศนคติท่ีมีตอตําแหนงท่ีสมัคร ทัศนคติท่ีมีตอองคกร หรืออ่ืน ๆ 

100 สอบสัมภาษณ 

รวม 20๐  

 
 

 
 
 
 



ภาคผนวก  ข. 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งท่ี 1) ลงวันท่ี   2  มีนาคม  พ.ศ.  2566 
...................................................................... 

 

ประเภทพนักงานจาง :  พนักงานจางตามภารกิจ  

ตําแหนง   ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    สังกัด  สํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑดังน ี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
- สถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปจจุบัน 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 
- ความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายสงเสริม    
  การปกครองสวนทองถ่ิน 
- ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
- ความรูความสามารถการวิเคราะหการใชเหตุผล 

50 
 

สอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550  
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

- กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการดาน  

  ความปลอดภัยและ สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกัน 
  และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
- ความรูท่ีเก่ียวของกับงานธุรการ 

50 สอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 
      ทดสอบโดยพิจารณาจากความรูท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ”ของตําแหนงท่ีสมัคร บุคลิกภาพท่ัวไป ปฏิภาณไหวพริบ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ความสามารถ ในการแกปญหาเฉพาะหนา บุคลิกและ
การวางตัว มนุษยสัมพันธและการปรับตัว ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ 
จริยธรรมและคุณธรรม  ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน ทัศนคติท่ีมีตอตําแหนงท่ีสมัคร ทัศนคติท่ีมีตอองคกร หรืออ่ืน ๆ 

100 สอบสัมภาษณ 

รวม 20๐  
 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข. 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งท่ี 1) ลงวันท่ี  2   มีนาคม  พ.ศ.  2566 
...................................................................... 

 

ประเภทพนักงานจาง :  พนักงานจางตามภารกิจ  

ตําแหนง   ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน    สังกัด  สํานักปลัด   จํานวน  1  อัตรา 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑดังน ี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
- สถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปจจุบัน 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 
- ความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายสงเสริม    
  การปกครองสวนทองถ่ิน 
- ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
- ความรูความสามารถการวิเคราะหการใชเหตุผล 

50 
 

สอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
- พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.2547 
- พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี  
พ.ศ.2538  

- ความรูเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- ความรูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
- ความรูเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
- ความรูท่ีเก่ียวของกับงานธุรการ 

50 สอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 
      ทดสอบโดยพิจารณาจากความรูท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ”ของตําแหนงท่ีสมัคร บุคลิกภาพท่ัวไป ปฏิภาณไหวพริบ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ความสามารถ ในการแกปญหาเฉพาะหนา บุคลิกและ
การวางตัว มนุษยสัมพันธและการปรับตัว ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ 
จริยธรรมและคุณธรรม  ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน ทัศนคติท่ีมีตอตําแหนงท่ีสมัคร ทัศนคติท่ีมีตอองคกร หรืออ่ืน ๆ 

100 สอบสัมภาษณ 

รวม 20๐  
 

 
 
 
 



ภาคผนวก  ข. 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งท่ี 1) ลงวันท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ.  2566 
...................................................................... 

 
 

ประเภทพนักงานจาง :  พนักงานจางท่ัวไป  

ตําแหนง   คนงาน  จํานวน  2  อัตรา   และ  ตําแหนง   พนักงานจดมาตรวัดน้ํา  จํานวน   1   อัตรา  

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑดังน ี้ 
 

สมรรถนะ คะแนน 
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง 
      ทดสอบโดยพิจารณาจากความรู ท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ”ของตําแหนงท่ีสมัคร บุคลิกภาพท่ัวไป ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความสามารถ ในการแกปญหาเฉพาะหนา บุคลิกและการวางตัว 
มนุษยสัมพันธและการปรับตัว ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ จริยธรรมและ
คุณธรรม  ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ทัศนคติท่ีมีตอ
ตําแหนงท่ีสมัคร ทัศนคติท่ีมีตอองคกร หรืออ่ืน ๆ 

100 สอบสัมภาษณ 

รวม 10๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


