
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

----------------------------------        
              ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 มาตรา 13,14  และ
มาตรา 15 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ข้อ 18,19 และข้อ 20  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดขาม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง   
 

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา 
    - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ            จ านวน  1  อัตรา 

                           - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา 
            1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  2  อัตรา                                                                                           

- ต าแหน่ง นักการภารโรง                          จ านวน  1  อัตรา                              
- ต าแหน่ง คนงานทั่วไป                     จ านวน  1  อัตรา                                                                         

                    รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 

                    2. คณุสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ 
การเลือกสรร 
                       2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
                           1. มีสญัชาติไทย 
                           2. อายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ป ี
                           3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                           4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน เฟือนไม ่

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ ต้องห้ามเบื้อง 
ต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

                         5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง            
                           6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                         7. ไม่เป็นผู้ต้องโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง อาญาเว้น     

แต ่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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                         8. ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน              

ของรัฐ 
                         9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
                               รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการอ่ืน   
                   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา  
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิด 1 เดือน และแสดงว่าไม่มีโรคต้องห้ามตาม
ประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
           2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  3.  การรับสมัคร 
       3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
                ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่     
13 – 22 กุมภาพันธ์  ๒๕61 (ในวันและเวลาราชการ) ได้ที่ห้องส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม         
หมู่ที่   ๑๐ ต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือทาง (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
www.hadkham.go.th) 
 

                    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                       -   ใบประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน  ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด 
                       -  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป       
                       -  (ถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน) 
                       -  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน  ๑  ชดุ 
                       -  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ชุด 
                       -  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๓๐  วัน    
                       -  เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  (ถ้ามี) 
                       -  ใบแสดงความรู้ความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
                       -  เอกสารอ่ืน  ๆ  เช่น  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  ใบผ่านการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ 
                       -  ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ  A๔  เท่านั้น 
 

         ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
                   3.3 คา่ธรรมเนียมการสมัคร 
                        -  ต าแหน่งละ 100 บาท 
 

          3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
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รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาและการเลิกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
                    4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและประเมิน
สมรรถนะ ดังนี้  

          - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันจันทร์ที ่ 26  กุมภาพันธ์  2561           
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม หรือทาง www.hadkham.go.th 

          - ประเมินสมรรถนะ ในวันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561 ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป         
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

                    5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี้ 
                    6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
                     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
                     7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้    
ในวันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561 ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม หรือทาง www.hadkham.go.th  โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
                     8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
                     ผูผ้่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามก าหนด 
   
       ประกาศ ณ วันที่  5  กุมภาพันธ์  2561 
 
 
                                                                                 (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 

 



 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

 
1.  ประเภทของพนักงานจ้าง / พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

                   ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

     ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
- ปฏิบัติหน้าที่  เกี่ยวกับงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์

เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
        1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท.       
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
        2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.
,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
                3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.
,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ 
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
 

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



 
 
 
2.  ประเภทของพนักงานจ้าง / พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

                ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) 
 

     ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
                 - ปฏิบัติหน้าที่  เกี่ยวกับงานด้านการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
ป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน การจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
        1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหาร การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่ง 

2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและ
ธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.   ประเภทของพนักงานจ้าง / พนักงานจ้างทั่วไป 
                     ชื่อต าแหน่ง  นักการภารโรง  (ส านักปลัด) 
     ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
                    1. ท าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร
ส านักงาน แบกหามสิ่งของ ช่วยรับ-ส่ง หนังสือเดินหนังสือในส านักงานและนอกสถานที่ รวบรวมข้อมูล ถ่ายเอกสาร        
โรเนียว   ช่วยจัดท าเอกสารต่างๆและงานอื่นๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย           
  2. ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม                    
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         -. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

 
4.   ประเภทของพนักงานจ้าง / พนักงานจ้างทั่วไป 
                     ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (กองคลัง) 
     ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
                    1. ท าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ต้องใช่แรงงานทั่วไป เช่น แบกหามสิ่งของ ดูแลรักษาความสะอาดและความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารส านักงาน ช่วยรับ-ส่ง หนังสือ เดินหนังสือในส านักงานและนอกสถานที่ รวบรวมข้อมูล 
ถ่ายเอกสาร โรเนียว ช่วยจัดท าเอกสารต่างๆและงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย           
  2. ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม                    
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         -. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

1) สอบข้อเขียน 
2) สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.  ความรู้ 
     (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานใน 
หน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 
     1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
 
2.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    2.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    2.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    2.3  มนุษย์สัมพันธ์ 
    2.4  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
 

 
50  คะแนน 

 
 

 
 
 

50 คะแนน 
 

 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
 
 

 

 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 

รวม 100  คะแนน  



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2561 

 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง/พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
     หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
            - ปฏิบัติหน้าที่  เกี่ยวกับงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์ 
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.  ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
4.  อัตราว่าง...........1.............อัตรา 
5.  ค่าตอบแทน.....11,500..............บาท 
6.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง              
 
 

.................................................................. 
 
 
 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง/พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) 
     หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
        - ปฏิบัติหน้าที่  เกี่ยวกับงานด้านการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย 
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน การจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้อง
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย                    
3.  ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
4.  อัตราว่าง...........1.............อัตรา 
5.  ค่าตอบแทน.....11,500..............บาท 
6.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง              
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง/พนักงานทั่วไป 
2.  ต าแหน่ง  นักการภารโรง (ส านักปลัด) 
     หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
            - ท าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารส านักงาน 
แบกหามสิ่งของ ช่วยรับ-ส่ง หนังสือเดินหนังสือในส านักงานและนอกสถานที่ รวบรวมข้อมูล ถ่ายเอกสาร โรเนียว        
ช่วยจัดท าเอกสารต่างๆและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย           
3.  ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
4.  อัตราว่าง...........1.............อัตรา 
5.  ค่าตอบแทน.....9,000..............บาท 
6.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง              
 

------------------------------------------------------ 
 
 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง/พนักงานทั่วไป 
2.  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (กองคลัง) 
     หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
       - ท าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ต้องใช่แรงงานทั่วไป เช่น แบกหามสิ่งของ ดูแลรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของอาคารส านักงาน ช่วยรับ-ส่ง หนังสือ เดินหนังสือในส านักงานและนอกสถานที่ รวบรวมข้อมูล ถ่ายเอกสาร   
โรเนียว ชว่ยจัดท าเอกสารต่างๆและงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย           
3.  ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
4.  อัตราว่าง...........1.............อัตรา 
5.  ค่าตอบแทน.....9,000..............บาท 
6.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง              
 


