
  

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 
   

ด้วย   องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  อ าเภอกุยบุรี   จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์               
จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  2  ต าแหน่ง  
2  อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานในกองคลัง และกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  อ าเภอกุยบุรี   จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

อาศัยอ านาจตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง  
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๗  หมวด 4  การสรรหาและการเลือกสรร  จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง     เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
หาดขาม  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  กองคลัง 
  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี           จ านวน  1  อัตรา 
  กองช่าง 
  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    จ านวน  1  อัตรา 
  รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
 ๒. คุณสมบัติทั่วไป   
  ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 

๑.  มีสัญชาติไทย 
   ๒.  อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี   
   ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔.  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ดังต่อไปนี้ 
    ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    ข.  โรควัณโรคในระยะอันตราย 
    ค.  โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    ง.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    จ.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 

 
/ 5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง................ 
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   ๕.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
   ๖.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   ๗.  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๘.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๙.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑ 
เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
              ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.) 

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

   ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ตั้งแต่วันที่  14 - 
22  มีนาคม  ๒๕62  ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)  สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์        
๐-๓๒82-2269  ทั้งนี้ผู้สมัครสอบหนึ่งท่านมีสิทธิสมัครสอบได้เพียงหนึ่งต าแหน่งเท่านั้น 
  ๓.๒  เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองถูกต้อง  ทุกฉบับ  มายื่นในวันสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน  ๓  รูป
(ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร)   

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลาง

พนักงานส่วนต าบลก าหนด  (ฉบับจริง)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕) ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (ถ้ามี)  จ านวน 1 ชุด   
(๖) ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืนๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล 

ฯลฯ  (กรณีท่ีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
 

/ 3.3 เงื่อนไข......... 
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๓.๓  เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่
เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 

 4.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  ดังนี้ 
  -  ผู้สมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ  อัตราค่าธรรมเนียม  100  บาท 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินคืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ  
ทั้งสิ้น 

 5.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่  
25 มีนาคม 2562  โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/ประกาศก าหนด วัน เวลาให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อ
ด้วยตนเอง  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล   องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
โทรศัพท์ 032-822269  และจะด าเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่  27  มีนาคม  2562  เริ่มเวลา 09.00 
น  เป็นต้นไป  ณ  ห้ององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    

 6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข) 
 

 7.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 

 8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน
สอบที่ได้  ในวันที่  28  มีนาคม  2562  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  ต าบลหาดขาม  อ าเภอ       
กุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 
๑ ปี  นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
  8.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามจะ
เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ใน 
 

 
/ ล าดับที่สูงกว่า........... 
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ล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอีกจะให้  ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูง
กว่า หากคะแนนสอบภาคปฏิบัติเท่ากันอีกจะให้ผู้สมัครที่ได้ เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  8.๒  กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่
มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามโดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
   ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หาดขาม  ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

                     ประกาศ  ณ  วันที่    7   เดือน   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕62 
 

 
( นายบุญรอด    เขียวเพชร) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ผนวก ก.) 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ  ลงวันที่  7  มีนาคม  2562 

 
 ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
     ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  สังกัด  กองช่าง 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านช่างไฟฟ้า  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ  ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์  ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช้งาน 
ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ
ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ  ระบบอิเล็กทรอนิ กส์  ระบบ
คอมพิวเตอร์  รับส่งข้อมูลข่าวสาร  ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 
 1.2 จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผนบ ารุงรักษา 
 1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือ
กฎหมายก าหนด 
 1.4 เบิกจ่าย  จัดเก็บ  ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ให้มีจ านวน
เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
2. ด้านการบริการ 
 2.1 ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ  ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือประกอบการ
ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศไฟฟ้ าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ช่างไฟฟ้า  ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ช่างไฟฟ้า  ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศไฟฟ้าก าลั ง อิเล็กทรอนิกส์  



เทคโนโลยีโทรคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ช่างไฟฟ้า  ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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อัตราค่าตอบแทน 
ส าหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.  ค่าตอบแทน      9,400.-บาท 
ส าหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวท./ป.กศ.สูง ค่าตอบแทน    10,840.-บาท 
ส าหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.  ค่าตอบแทน    11,500.-บาท  

ระยะเวลาการจ้าง   
     การท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4  ปี  (โดยอาจมีการต่อสัญญา) และมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานพนักงานจ้างทุก 6 เดือน 

สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง 
ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  

ลงวันที่ 31  กรกฎาคม ๒๕5๗   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ผนวก ก.) 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ  ลงวันที่  7  มีนาคม  2562 
 

ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
         ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตาม
ค าสั่งหรือแนวทางที่ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ตรวจสอบใบส าคัญที่ ไม่มีปัญหาหรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้วลงทะเบียนและเก็บรักษา  
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชีคัดแยกประเภทใบส าคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ท าใบเบิก และใบ
น าส่ ง เงิน  ช่ วยท าฎีกาเบิกเงิน ช่วยน าเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคารช่วยตรวจนับและรับจ่าย  
เงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ และการขออนุมัติ  
เบิกเงินงบประมาณช่วยท าบัญชีบางประเภท บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
        1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ใสสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี
มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
        ๒)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ  และการจัดการทั่วไป ต้อง
มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
        ๓)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชาหรือทางบัยชี  พณิชยการ 
เลขานุการ    การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษา
วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

อัตราค่าตอบแทน   
-วุฒิ ปวช. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ              9,400  บาท 
-วุฒิ ปวท/.ป.กศ.สูง อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  10,840  บาท 
-วุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ              11,500  บาท 
 
ระยะเวลาการจ้าง   

การท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4  ปี  (โดยอาจมีการต่อสัญญา) และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานจ้างทุก 6 เดือน 

 

สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง 
ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  

ลงวันที่ 31  กรกฎาคม ๒๕5๗   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

(ผนวก ข) 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง  

  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
   ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยค านึงถึง ระดับความรู้ 
ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย  
   ๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
   ๒  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
   ๓  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   ๔  การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ  
   ๕  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง  
   6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
   ๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   ๒ ความรู้เกี่ยวกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  
   3 ความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
   4 ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า 
และระบบไฟฟ้า  
   5 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่  
เกี่ยวข้องและใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
  ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
   ๑ ประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกภาพ ๒๐ คะแนน  
   ๒ วิสัยทัศน์ในการท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่ง ๒๐ คะแนน  
   ๓ การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย ๒๐ คะแนน  
   ๔ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน  
   ๕ มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม ๒๐ คะแนน  

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ ภาคไม่ต่ า
กว่า ร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ผนวก ข) 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง  

  ก. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
   ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยค านึงถึง ระดับความรู้ 
ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย  
   ๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
   ๒  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
   ๓  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   ๔  การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ  
   ๕  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง  
   6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
   ๑ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม  
   ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   4 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ส. ๒๕๓๕ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม 
   5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
   6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   8 กฎหมายและระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
   ๑ ประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกภาพ ๒๐ คะแนน  
   ๒ วิสัยทัศน์ในการท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่ง ๒๐ คะแนน  
   ๓ การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย ๒๐ คะแนน  
   ๔ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน  
   ๕ มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม ๒๐ คะแนน  

     
 
 
 
 


