
 
 
 
 
  

    ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

----------------------------------        
              ดวยองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง       

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 13,14  

และมาตรา 15 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ขอ 18,19 และขอ 20  

องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื ่อสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง           

โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจาง ช่ือตำแหนง และรายละเอียดการจาง   

   1.1 พนังานจางตามภารกิจ  จำนวน 3 ตำแหนง 3 อัตรา 

1.1.1 ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (สำนักปลัด อบต.)         จำนวน  1  อตัรา 

1.1.2 ตำแหนง ผูชวยนายชางโยธา(กองชาง)                                   จำนวน  1  อัตรา   

1.1.3 ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  จำนวน  1  อัตรา  

1.2 พนังานจางท่ัวไป  จำนวน 3 ตำแหนง 4 อัตรา    

1.2.1 ตำแหนง พนักงานขับรถยนต (สำนักปลัด อบต.)           จำนวน  1  อัตรา 

1.2.2 ตำแหนง คนงาน (สำนักปลัด อบต)       จำนวน  1  อัตรา 

1.2.3 ตำแหนง คนงาน (กองชาง)        จำนวน  1  อัตรา 

1.2.4 ตำแหนง ผูดูแลเด็ก( กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    จำนวน  1  อัตรา 

                        * รายละเอียดตำแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้(ผนวก ก.) 

                    2. คณุสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา       

และการเลือกสรร 

                       12.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

     ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามและขอ 4 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน

สวนตำบลจังหวัดประจวบครีีขันธ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่     

29 มิถุนายน 2547 ดังนี้ 

                          (1) มีสญัชาติไทย 

                          (2) มีอายุไมต่ำกวา 18 ปและไมเกิน  60 ป 

                          (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

/(4) ไมเปนผู... 
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(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสม 

ประกอบหรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) กำหนดสำหรับพนักงานสวนตำบล ดังนี้  

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม                   

             (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

                               (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

                               (ง) โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 

                               (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง        

    (5) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

                       (6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรฐานทั่วไป

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

      (7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา      

เวนแตเปนโทษ สำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

       (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

                  (9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 

                       หมายเหตุ  ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดำรงตำแหนง 
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิก          
สภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่นและตองนำใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมมีโรคตองหาม
ตามประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสำหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมายื่นดวย 
              2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
           ผูสมัครตองมคีณุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร
แตละตำแหนง แนบทายประกาศนี้(ภาคผนวก ก.) 
    3.  การรับสมัคร 
               3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                ผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครและเอกสารตางๆดวยตนเองตอเจาหนาที่
รับสมัครฯ ตั้งแตวันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 – วันศุกรท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 (ในวันและเวลา
ราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 16.30 น.) ณ สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม หมูที่ ๑๐ ตำบลหาดขาม           
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูสมัครสามารถดาวนโหลดเอกสารการสมัครไดที่เว็บไซต www.hadkham.go.th 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่  032-822269 
                                 3.2 เอกสารหลักฐานที่ตองนำมายื่นพรอมใบสมัคร 
                                 3.2.1 ผูสมัครจะตองย่ืนใบสมคัรดวยตนเอง โดยการกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง
และครบถวน พรอมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนามารับรองความถูกตอง อยางละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร 
ดังตอไปนี้ 
        

         / (1) สำเนาวุฒ.ิ.. 
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                                 (1)  สำเนาวุฒิการศึกษาและหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ระบุสาขาที่จะ
สมัครสอบ พรอมรับรองสำเนาถูกตองอยางละ 1 ฉบับ  
                                 (2)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 
1 ปและใหผูสมัครเขียน ชื่อ- สกุล ไวดานหลังรูปทุกใบ    จำนวน  ๓  รูป       
                        (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพรอมตัวจริง    จำนวน  ๑  ชุด                     -   

 (4) สำเนาทะเบียนบานพรอมฉบับจริง   จำนวน  ๑  ชุด 
                                 (5) ใบรับรองแพทย ทีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตำบลกำหนดซึ่งออกไมเกิน 1 เดือนนับแตวันตรวจรางกาย     จำนวน 1 ฉบับ 
                                 (6) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  (ถามี)  จำนวน 1 ฉบับ 
                                 (7) ใบแสดงความรูความสามารถพิเศษ  (ถามี)  จำนวน 1 ฉบับ 
                        (8) เอกสารอื่นๆ เชน ใบผานการเกณฑทหาร ใบผานการปฏิบัติงานดานตาง  ๆ           
                (9) สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย สำหรับตำแหนง พนักงานขับรถยนต            
            (10) ใหผูสมัครรับรองวา ตนเองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครสอบหาก
ปรากฏภายหลังวา ผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กำหนดไวในการรับสมัครสอบคัดเลือกแลว ใหถือวาผูสมคัร
สอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่สอบคัดเลือกได 
พรอมกับรับรองสำเนาเอกสารที่ยื่นสมัครทุกแผน 
                               (11) สำเนาเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษ  A๔  เทานั้น  

                                      **ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวดวย  

                               3.3 คาธรรมเนียมการสมัคร 
                               - ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหนงละ 100 บาท(หนึ่งรอยบาทถวน)เมื่อสมัคร
แลวคาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคนืใหไมวากรณีใดๆ 
                     3.4  เง่ือนไขในการสมัคร 
            ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
วาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวา
ดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่สมัครอันเปนผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการ
เลิกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้นตั้งแตตน  
                    4.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

สมรรถนะ 

      4.1 องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและภาค

ความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และภาคความรูความสามรถเฉพาะตำแหนง(ภาค ข.)หลังจากไดรับการตรวจคุณสมบัติ

ถูกตองแลวในวันจันทรท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยจะปดประกาศไว ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 

อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบครีขีันธ หรือทาง www.hadkham.go.th 

 

 

                         /4.2 องคการ... 
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4.2 องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันพุธที่ 29  มิถุนายน   ๒๕65 ณ 

ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม                                                                                                                         

  5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

                    ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร

แนบทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.) 

                    6. หลักเกณฑการตัดสิน 

                     ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรร  จะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกภาค รวมกัน  

3 ภาค  ไมต่ำกวารอยละ 60 โดยการดำเนินการจัดจางจะเปนไปตามลำดับคะแนนที่สอบได ในกรณีที่คะแนนรวม

เทากันใหตัดสินดังนี้ 

                     7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

                     องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลำดับ 

คะแนนสอบที่ได ในวันศุกร ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ  ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม โดยบัญชีรายชื่อ

ดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ป นับวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครใน

ตำแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

                     8. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

                         ผูผานการเลือกสรรจะตองทำสัญญาจางตามที่องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม กำหนด 
   

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่  7  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

                                                                              

                                                                  

 

                                                                       (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 

                                                               นายกองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก. 
 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ลงวันที่ 7  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
------------------------------------------------------------------ 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  (จำนวน 3 ตำแหนง 3 อัตรา) 
1.  ประเภทของพนักงานจาง / พนักงานจางตามภารกิจ (จำนวน 1 ตำแหนง 1 อัตรา) 
 

              ช่ือตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (สำนักปลัด อบต.) 
 

             ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนง 
 

1. หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับเดียวตนซึ่งไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานดานพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ 

และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย         

   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้      

  1. ดานการปฏิบัติการ         

  1.1 สำรวจขอมูลเบื้องตนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนสงเสริมพัฒนาประสานงาน 

ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน และสนับสนุนการดำเนินงานของ

ทองถิ่นไดตรงตามความตองการและสถานการณของชุมชน       

  1.2 สงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีความเขาใจ และมีความคดิริเริ่ม เพื่อเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ินของตนโดยมุงพ่ึงพาตนเองเปนหลักและยึดคนในชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา  

  1.3 สงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชน เพ่ือสรางพลังชุมชนใหเปนฐานการพัฒนาชุมชน

อยางถูกตองเขมแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผูนำชุมชน ผูนำกลุม/องคกร และเครือขายองคกรประชาชน ในการเปน

ที่ปรึกษากลุม/องคกร และเครือขายองคกรประชาชน       

  1.4 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน กระบวนการกลุม รวมทั้ง

กระบวนการชุมชนในรูปแบบตางๆ ใหประชาชนในชุมชนสามารถคิดคน วิเคราะห ตัดสินใจ วางแผนและดำเนินการแกไข

ปญหาตามความตองการของตนเองและชุมชน เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการชุมชนและทองถิ่นของตนเองสูการเปนชุมชน

เขมแข็ง             

  1.5 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ใหคำปรึกษา แนะนำดานวิชาการและปฏิบัติงานดานเศรษฐกิจชุมชน

ระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนตางๆ แกกลุมองคกร เครือขาย องคกรประชาชน และชุมชนใน

ระดับอำเภอ ตำบล หมูบาน เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ในทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจฐานราก มีความเขมแข็ง 

สมดุล และมั่นคง 

             /1.6 ใหความรู.... 
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 1.6 ใหความรูเบ้ืองตนแกประชาชนในดานตางๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน ตลอดจนดำเนินการและ
เอ้ืออำนวยใหเกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือให ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 1.7  เปนผูนำและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาทองถิ่น ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ เขาใจ
และเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

 1.8 รวมจัดทำโครงการตาง ๆ รวมกับประชาชนในพ้ืนที่ เชน โครงการกองทุนหมูบาน โครงการชุมชน
พอเพียง โครงการ S M L เปนตน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพ้ืนที่และเสริมสรางใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง 

 1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของกับงาน
พัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกขแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส เพ่ือนำมาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว 

2. ดานการบริการ 
 2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพื่อนำไปใช

ประโยชนในการหาขอบกพรองและแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราวตอไป 
 2.2 ตอบปญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องตนเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือให

เกิดความรวมมือและความเขาใจที่ดีตอกันทุกฝาย 
 2.3 ติดตามประสานงานหนวยงานองคกรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ เพื่อบริการชวยเหลือ บำบัด แกไขปญหาแก

ชุมชน ประชาชนในทกุดาน 
 2.4 เผยแพรประชาสัมพันธผลงานการดำเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพ่ือสรางความรูความเขาใจ

และกระตุนปลูกฝงใหประชาชนมีความสนใจใหความรวมมือ มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และมีทศันคติที่ดีตอองคกร ตอ
ชุมชน 

 2.5 ใหคำแนะนำตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบใหแกหนวยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือใหผูสนใจไดรับทราบขอมูลและใหความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน 

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง/         

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง คาตอบแทน 

1. ไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุก

สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 

9,400.-บาท 

2. ไดรับการประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับ

เดียวกันเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 

10,840.-บาท 

3. ไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ทุก

สาขาวิชาที่ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 

11,500.-บาท 
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           ระยะเวลาการจาง 
     ทำสัญญาจางไดไมเกินคราวละ  3  ป (ตามระยะเวลา แผนอัตรากำลัง 3 ป) 

               ***หรือตามความเหมาะสมและความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 
 

หมายเหตุ.     (พรอมทั้งมีสิทธิไดรบัเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม. และสิทธิประโยชน ตามที่ 

                    กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกำหนด) 

........................................................................................... 
2. ประเภทของพนักงานจาง / พนักงานจางตามภารกิจ (จำนวน 1 ตำแหนง 1 อัตรา) 

               ช่ือตำแหนง ผูชวยนายชางโยธา (กองชาง)       

      ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนง 

1 หนาท่ีและความรับผดิชอบ 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บำรุงรักษาโครงการกอสรางตางๆ เพื่อใหตรงตามหลักวิชาชาง   

ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณที่ไดรับ 
(2) ตรวจสอบ แกไข และกำหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ เพื ่อใหการ

ดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
   (3) ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามที่ไดรับมอบหมายพรอม

รายงานความกาวหนาของงาน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบที่กำหนด 
(4) ทดสอบวัสดุ ตรวจสอบหาคุณสมบัติของดิน และพื้นดิน เพื่อใหมีความเหมาะสม และปลอดภัยตอ

การกอสรางประเภทตางๆ 
(5) สำรวจหาขอมูลทางธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทางวิศวกรรมใน

การกอสราง เพ่ือใหมีความเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยในการกอสรางประเภทตางๆ 
(6) ซอมสรางวัสดุครุภัณฑเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในงานโยธาใหไดมาตรฐานและปลอดภัยตอการ

ใชงาน 
(7) สอบราคาและจัดทำราคากลางวัสดุ อุปกรณตางๆ ในงานโยธา เพื ่อใชประกอบในการจัดทำ

งบประมาณ 
              (8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานโยธา 
เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื ่นๆ ตามที ่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว 

2. ดานบริการ 
(1) ใหคำแนะนำ ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่รับผิดชอบแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ทั้ง

ภายในและหนวยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดรับทราบขอมูลความรูตางๆที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
และมีทกัษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 

                     /(2) ประสาน... 
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(2) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความชวยเหลือ

และรวมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทำงานของหนวยงานและปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง คาตอบแทน 

               1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 

ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปตยกรรม 

สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสำรวจ ชางโยธากอสราง หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., 

ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดวาใชคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

9,400.-บาท 

     2.  ได ร ับประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพช ั ้นส ู ง (ปวส. )  หร ืออน ุปร ิญญาหรือ
ประกาศนียบัตรของสวนราชการตางๆที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไวไมนอยกวา 3 ป
ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือเทียบไดไมต่ำกวานี้ทาง
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ชาง
กอสราง ชางสำรวจ ชางโยธากอสรางหรือทางอื่นที่ ก.ถ.กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหนงนี้ได 

10,840.-บาท 

               3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาหรือ

ทางทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม 

ชางกอสราง ชางสำรวจ ชางโยธากอสราง หรือสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่   ก.จ., ก.ท. หรือ ก.

อบต.กำหนดวาใชคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

11,500.-บาท 

     ระยะเวลาการจาง 
     ทำสัญญาจางไดไมเกินคราวละ  3  ป (ตามระยะเวลา แผนอัตรากำลัง 3 ป) 

               ***หรือตามความเหมาะสมและความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 
 

หมายเหตุ.     (พรอมทั้งมีสิทธิไดรบัเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม. และสิทธิประโยชน ตามที่ 

                    กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกำหนด)     

    .................................................................................... 

3. ประเภทของพนักงานจาง / พนักงานจางตามภารกิจ (จำนวน 1 ตำแหนง 1 อัตรา) 
               ช่ือตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)    

      ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนง     

1. หนาที่และความรับผิดชอบ         

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศกึษาระดับปริญญา 

ผูปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกำกับ แนะแนว ตรวจสอบ 

และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

                 /1. ดานการ.... 
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1. ดานการปฏิบัติการ 

  1.1 ปฏิบัติงานขั้นตนเก่ียวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ วาจาง การเก็บรักษา นำสง การซอมแซม 
และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เพื่อใหอยูในสภาพดีพรอมตอการใชงาน 
  1.2 ทำทะเบียนการเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ เพื่อรวบรวม
เปนหลักฐานไวเปนขอมูลในการดำเนินงาน 
  1.3 รางและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพ่ือเปน
หลักฐานในการดำเนินงาน 
  1.4 รายงาน สรุปความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดทำรายงาน และนำเสนอผูบังคบับัญชาในหนวยงาน 
  1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อรวมพัฒนาใหระเบียบการ ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
  1.6 ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
  1.7 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปงบประมาณ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของหนวยงาน พรอมทั้งรายงานผลการดำเนินใหผูบังคับบัญชาทราบหลังการดำเนินแลวเสร็จ 
  1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของกับงานพัสดุ 
เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ดานการบริการ 
  2.1 ใหคำแนะนำเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงาน หรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ  เพ่ือความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดำเนินงานำสำเร็จลุลวง 

2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ตางหนวยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือใหบริการ 
หรือขอความชวยเหลือในดานที่ตนรับผิดชอบ 

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง        

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง คาตอบแทน 

    1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนคิ

วิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การ

จัดการทั่วไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล ชางไฟฟา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ 

ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดวาใชคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

9,400.-บาท 

     2. ไดรับการประกาศบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทยีบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร การธนาคารและธุรกิจการเงิน 

เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ 

การจัดการทั่วไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล ชางไฟฟา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ 

ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดวาใชคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

10,840.-บาท 
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     3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาหรือทาง

บัญชีเศรษฐศาสตร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน

แบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ชางโยธา กอสราง 

ชางเครื่องกล ชางไฟฟา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดวา

ใชคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

11,500.-บาท 

 
ระยะเวลาการจาง 
 ทำสัญญาจางไดไมเกินคราวละ  3  ป (ตามระยะเวลา แผนอัตรากำลัง 3 ป) 
     ***หรือตามความเหมาะสมและความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 

 

หมายเหตุ.     (พรอมทั้งมีสิทธิไดรบัเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม. และสิทธิประโยชน ตามที่   

 กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกำหนด) 
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ภาคผนวก ก. 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ลงวันที่ 7  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
------------------------------------------------------------------ 

2.ประเภทพนักงานจาง /  พนักงานจาทั่วไป (จำนวน 1 ตำแหนง 1 อัตรา)    

ช่ือตำแหนงประเภทตำแหนง    พนักงานขับรถยนต  
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก 

  ขับรถยนตสวนกลาง  ดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษา ตรวจสภาพตามคูมือรถ แกไข
ขอขัดของเบื้องตนของรถยนตสวนกลาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
          ๑. ไมจำกัดวุฒิ มีความรูความสามารถและชำนาญในหนาที่ และไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตาม

กฎหมายวาดวยกรมการขนสงทางบก       
 

           อตัราคาตอบแทนที่ไดรับ 
                      เงินคาตอบแทนอัตราเดือนละ  9,000  บาท 

 เงนิคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท 
 

           ระยะเวลาการจาง 
     ทำสัญญาจางไดไมเกินคราวละ  3  ป (ตามระยะเวลา แผนอัตรากำลัง 3 ป) 

                 ***หรือตามความเหมาะสมและความจำเปน ขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 
......................................................................... 

 

3.  ประเภทของพนักงานจาง / พนักงานจางทั่วไป (จำนวน 1 ตำแหนง 2 อัตรา) 
     ช่ือตำแหนง  1.คนงาน (สำนักปลัด อบต.) 
   2.คนงาน (กองชาง) 
     ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนง 

1. ทำหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตองใชแรงงานทั่วไปเชนแบกหามสิ่งของ ดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของอาคารสำนักงาน ชวยรับ – สง หนังสือ เดินหนังสือในสำนักงานและนอกสถานที่ รวบรวมขอมูล 
ถายเอกสาร โรเนียว ชวยจัดทำเอกสารตางๆ  

2. ปฏิบัติหนาที่ องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรบัมอบหมาย 

 

        คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
                     -ไมจำกัดวุฒิการศกึษา 
 

       อัตราคาตอบแทนที่ไดรับ 
                    เงินคาตอบแทนอัตราเดือนละ  9,000  บาท 

เงินคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท 
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       ระยะเวลาการจาง 
   ทำสัญญาจางไดไมเกินคราวละ  1  ป  

            ***หรือตามความเหมาะสมและความจำเปน ขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 
                                          ----------------------------------------- 
 

1.  ประเภทของพนักงานจาง / พนักงานจางทั่วไป 
 

     ช่ือตำแหนง  ผูดูแลเด็ก (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

     ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนง 
 

1. ปฏิบัติหนาที่ชวยงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู  และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน (เด็กเล็กหรือ       
กอนวัย/ปฐมวัย) ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ   

2. ปฏิบัติหนาที่ชวยจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
3. ชวยปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติเก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
5. ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

         คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
      -ไดรับวุฒิการศกึษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน(ม.3) มีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการใชภาษาสื่อสาร เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

       อัตราคาตอบแทนที่ไดรับ 
                    เงินคาตอบแทนอัตราเดือนละ  9,000  บาท 

เงินคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท 
 

       ระยะเวลาการจาง 
   ทำสัญญาจางไดไมเกินคราวละ  1  ป  

            ***หรือตามความเหมาะสมและความจำเปน ขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 
 

หมายเหตุ.     (พรอมทั้งมีสิทธิไดรบัเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามมติ ครม. และสิทธิประโยชน ตามที่ 

 กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกำหนด) 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 
 

 
การกำหนดและประเมินสมรรถนะ 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕65 
 

พนักงานจางตามภารกิจ  
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.ความรูความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) 25  
        ค ว า ม ร ู  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท ั ่ ว ไ ป เ ก ี ่ ย ว กั บ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 
พ.ศ. 2537 รวมแกไขเพิ่มเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันดานการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ ่งประเทศไทย ความรู
ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

 -  โดยวิธีการสอบขอเขียน (ปรนัย) 25 ขอ 
 

2. ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) 
       2.1 ประเมินความรูในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ของตำแหนงท่ีจะจาง  
      2.2 ความรูความสามารถทั่วไป 

25 
 

 
-  โดยวิธีการสอบขอเขียน (ปรนัย) 25 ขอ 
 

3. ความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) 
3.1 บุคลิกภาพทวงทวีาจา 

       3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
       3.3 มนุษยสัมพันธ 
       3.4 ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
 

50 
 

 
-  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 

รวม 100  
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พนักงานจางทั่วไป   
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.  ความรู 
     (ความรูในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานใน 
หนาที่ของตำแหนงที่จะจาง) 
     1.1 ความรูความสามารถทั่วไป 
 
2.  คุณสมบัติสวนบุคคล 
    2.1  บุคลิกภาพทวงทีวาจา 
    2.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    2.3  มนุษยสัมพันธ 
    2.4  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
 

50 
 

 

 
 

50 
 

 
- โดยวิธีการสอบขอเขียน (ปรนัย) 25 ขอ 
 

 
 

- โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 
 

รวม 100    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


