
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าซัก 
........................................ 

  

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก จะด าเนินการรับสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก ในต าแหน่งดังปรากฏตาม
ประกาศนี ้
  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช    
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังต่อไปนี้ 
 
๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
  1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ สังกัดกองช่าง จ านวน 1 อัตรา  
  1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา สังกัดกองช่าง จ านวน 1 อัตรา  
  1.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัดกองสวัสดิการสังคม จ านวน 
1 อัตรา  
    
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง       
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนด  ดังนี้ 
 ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔  
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง  ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี   
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ  หรอืเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

/(8) ไม่เป็น... 
 



(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 
๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มี

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามที่ก าหนด  แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนี้  (ผนวก  ก) 
 
๓.  อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง ตามแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนี้  (ผนวก  ก) 
  
๔.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สมัครด้วยตนเองได้ที่งานกองการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก  ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลา
ราชการ  สอบถามรายละเอียด  โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐ ต่อ ๑ หรือ  www.tasak.go.th 

   
๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ๑๐๐  บาท 
 
๖.  เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง  และส าเนารับรองความถูกต้อง  อย่างละ ๑ ชุด  ดังนี้ 

(๑)  ส าเนาวุฒิการศึกษา   
(๒)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป ถ่ายมาแล้วไม่

เกิน ๖ เดือน 
(๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(5)  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากหน่วยงานเดิม (ถ้ามี)  กรณีสมัครในต าแหน่ง 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทคุณวุฒิ) ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงานเดิม 
(6)  ใบประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  ส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

(ประเภทคุณวุฒิ) 
(7)  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน  นับแต่วันตรวจร่างกาย 
(8) เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  ส าเนาทะเบียน

สมรส (ถ้ามี) 
  ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบถ้วน ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หายภายหลัง
ปรากฏว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 
 
 

/7. หลักเกณฑ์... 
 
 

http://www.tasak.go.th/


๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนี้  (ผนวก  ข) 

 
๘.  เกณฑ์การตัดสิน 

เกณฑ์การตัดสินตามแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนี้  (ผนวก  ข) 
 
๙.  วัน เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 

วัน เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือกตามแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนี้  (ผนวก  ค) 
 

๑๐.  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าซักในวันที่  
21 สิงหาคม  2562  และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี 
 
๑1. การขึ้นบัญชีผู้สอบได้ 
  ๑๑.๑  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้จากคะแนนรวมในทุกภาค  
(ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และภาค ค 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง)  สูงสุดลงมาตามล าดับ  กรณีที่มีผู้สอบผ่านการเลือกสรรได้คะแนนสอบ
เท่ากัน  จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมภาค  ข  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และ
ภาค ค ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  สูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  
จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๑๑.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรแต่ละต าแหน่งไม่เกิน ๑  
ปีนับแต่วันที่ประกาศข้ึนบัญชี  แต่ถ้ามีการสรรหาและมีการเลือกสรรอย่างเดียวกัน  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก   เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้
ผ่านการเลือกสรร  ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างไปแล้วก่อนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุเกิน 1 
ปี  หรือก่อนการมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วแต่กรณี 
 ๑๑.๓  ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ากรณีอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 
  (๑)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการท าสัญญาจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
  (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการท าสัญญาจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าซักก าหนด  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่ที่ไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

(๓)  ผู้นั้นไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามท่ีก าหนดเวลาตามสัญญาจ้าง 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕62 
 

เกรียงศักดิ์  ศรีไสย 
(นายเกรียงศักดิ์  ศรีไสย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
 



ผนวก  ก 
รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือก ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ 

  1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับ-ส่งหนังสือ การ 
ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ 
ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
   1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
  1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน 
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืนๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 
   1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจาก
ข้อผิดพลาด 
   1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ
แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 
  1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น 
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง 
และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  1.7 รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
   1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
  1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา 
   1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
   
 

/1.11 อ านวย... 



  1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่อง
การประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา 
และบรรลุวัตถุประสงค์ 
   1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. ด้านการบริการ 
  2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแต่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
   2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
  2.3 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกสารชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
   
ค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท/เดือน และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 
 ระยะเวลาการจ้าง 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2564 (2 ปี)  โดยจะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ
สองครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2. พนักงานจ้าง... 
 
 



3. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับแนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนที่ แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียด 
และเป็นไปตามแบบที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.2 แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของงานที่ก าหนดไว้ 
   1.3 วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
   1.4 บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจ และรายงานผล เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน 
   1.5 ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
รายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจ  เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง 
   1.6 ปรับปรุงข้อมูลด้านแผนที่ในงานส ารวจให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งดูแลจัด
แผนที่ให้เป็นระเบียบ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการน าไปใช้งาน 
   1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานส ารวจ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
 2. ด้านการบริการ 
  2.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากรทุกสาย
งาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   2.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่าง
ก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท/เดือน และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 

 ระยะเวลาการจ้าง 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2564 (2 ปี)  โดยจะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ
สองครั้ง/ 

3. พนักงานจ้าง... 



3. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านประปา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับแนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง การซ่อมแซมและ
การบ ารุงรักษาด้านงานประปา เพ่ือให้เกิดความพร้อม และสะดวกในการปฏิบัติงาน 
   1.2 ด าเนินการผลิตน้ าประปา และจัดเตรียมน้ าสะอาดเพ่ือให้บริการประชาชน และ
น้ าประปาส ารองเพ่ือการดับเพลิง และการด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้ประชาชนมีน้ าดื่ม และน้ าใช้ที่
สะอาด ได้คุณภาพ และมีความพร้อมใช้อย่างทันที 
   1.3 ด าเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ าประปาให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการ
ค านวณ ปริมาณการใช้น้ าของประชาชน และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
   1.4 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่อประปา เพ่ือให้มีท่อน้ าประปาที่มีคุณภาพและ
ประชาชนมีน้ าดื่ม และน้ าใช้อย่างสม่ าเสมอ 
   1.5 ด าเนินการให้บริการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านงานประปา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง และสอดคล้องความต้องการของประชาชน 
   1.6 ช่วยตรวจสอบและควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์  และทรัพย์สินต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประปา เพ่ือให้มีรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 
   1.7 บ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานประปา เพ่ือให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่มีสภาพที่สมบูรณ์ และเป็น
การยืดอายุการใช้งาน 
  1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประปา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
 
 2. ด้านการบริการ 
  ให้ค าปรึกษาและแนะน าเบื้องต้นแก่บุคลากรทุก ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ประสานงานด้านประปากับหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านประปาให้มีความ
สะดวก เรียบร้อยและราบรื่น 

 

 

 

/คุณสมบัติ... 



คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนวิิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่าง
ไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
 
ค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท/เดือน และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 
 ระยะเวลาการจ้าง 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2564 (2 ปี)  โดยจะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ
สองครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4. พนักงานจ้าง... 



4. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรประชาชน 
   1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกในการ
พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที ่
   1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป 
   1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและ
ระบบสารสนเทศชุมชน เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนา
ในทุกระดับ 
   1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือ
สร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจระดับฐานราก น าไปสู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
   1.6 ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน 
   1.7 ส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพ่ือ
สร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน 
  1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนของชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และด าเนินการ
ร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาความต้อการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงาน
พัฒนาชุมชน 
   1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ
เครือข่ายประชาชน เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนา
ชุมชนในท้องถิ่นของตน 
  1.10 ดูแล ร่วมท างานพัฒนากับประชานในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและ
ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อ
ครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือดูและและจัด
สวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้
กลุ่มอาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

/1.13 จัดท า... 



   1.13 จัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงด าเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
และประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรม
แข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น 
   1.14 ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย 
สามารถน ามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
  1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชน
เพ่ือให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมี
ตลาดจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นธรรม 
  1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่น สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 
   1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ด้านการบริการ 
  4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ
เพ่ือให้มีความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนร่วม 
   4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเพ่ือ
ให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน
และชุมชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที ่ 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
    
ค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท/เดือน   
 
 ระยะเวลาการจ้าง 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2564 (2 ปี)  โดยจะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ
สองครั้ง 
 

/หลักเกณฑ.์.. 
 



ผนวก  ข 
รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือก ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

วิธีการคัดเลือกในแต่ละภาคเป็นดังนี้ 
๑.  ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 

 ๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 ๒.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 ๓.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  4.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
   5. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558 

 6.  การใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
 7.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกครอง 
  8.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

 
2.  ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
  3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

   4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2548   
   5. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)  
   6. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป  
   7. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
 1. ความรู้พื้นฐานด้านงานส ารวจและการท าแผนที่  
  2. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง  
  3. ความรู้เกี่ยวกับการค านวณและเขียนแผนที่ การค านวณพ้ืนที่จากค่าพิกัด  
  4. ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS)  

   5. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ (GIS)  
   6. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 

/ต าแหน่ง... 
 



ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
 1. พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  2. พระราชบัญญัติการประปาภูมิภาค พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  3. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบประปา รวมทั้งการผลิตและ

จ าหน่ายน้ าประปา  
  4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ าและการใช้งาน  
  5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า  
  6. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
  2. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
  3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  
  4. ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

คณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.๒๕๓๘)  
  5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559)  

  6. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  
  7. ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
  8. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนา  ชุมชน 

หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวน  การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้น าชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผน 
โครงการ และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น  

  9 .ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 

3.  ภาค  ค  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  
   โดยวิธีการสัมภาษณ์  (10๐ คะแนน)  พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและ
จากการสัมภาษณ์  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่   ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพ  เป็นต้น   
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  ผู้สอบแข่งขันจะต้องมีผลคะแนนทดสอบภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ข้อ 1.)  
ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ข้อ  2.)  รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบภาค ค ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ข้อ 3.) 
 2.  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในทุกภาค  (ภาค ก ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป  (ข้อ 1.)  ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ข้อ 2.) และภาค ค ภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ข้อ 3.)  รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 

 
/3. กรณี... 



  3.  กรณีท่ีผลคะแนนการทดสอบเท่ากัน  จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมภาค  ข  ภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ข้อ 2.) และภาค ค ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ข้อ 3.)  
สูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ข้อ 2.)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 4.  ในกรณีที่การทดสอบภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อ 1.)  และภาค ข ภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ข้อ 2.) ไม่มีผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  60  คณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานงาน  อาจพิจารณาปรับเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการ
ประเมินหรือด าเนินการอ่ืนใดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผนวก ค... 



 
ผนวก  ค 

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือก ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

 
วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
 จะด าเนินการสอบคัดเลือก ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก  ต าบลท่าซัก  อ าเภอเมือง
นครศรธีรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
ต าแหน่ง วันที่ เวลา การทดสอบ 

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
2. ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
3 .  ผู้ ช่ ว ย เ จ้ า พนั ก ง า น
ประปา 
4. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

9 สิงหาคม 2562 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สอบคดัเลือก 

14 สิงหาคม 2562 09.00 – 11.00 น. ท ด ส อ บ ภ า ค  ก  ภ า ค ค ว า ม รู้
ความสามารถทั่วไปและภาค ข 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง  (ข้อเขียน) 
 

16 สิงหาคม 2562 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ท ด ส อ บ ภ า ค  ค  ภ า ค ค ว า ม
เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
 

20 สิงหาคม 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ทดส อบภ าค   ค   ภ าคค ว า ม
เหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์)  
 

21 สิงหาคม 2562 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


