
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 

 

************************** 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๔๗       
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
        พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      สังกัด สำนักปลัด    จำนวน  ๑  ตำแหน่ง 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     สังกัด กองคลัง       จำนวน  ๑  ตำแหน่ง 

  พนักงานจ้างทั่วไป 
๓. คนงาน        สังกัด กองคลัง      จำนวน  ๑  ตำแหน่ง 

รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๔๗  หมวด ๑ ข้อ ๔ ดังต่อไปนี ้

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ 

อายุไม่เกิน ๗๐ ป ี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน   
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล (ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔) 
   (๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
   (๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    



 

๒ 
 

            (๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรงัที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเปน็อุปสรรค 
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
  (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  (๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน  คณะผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
  (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง 
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 
  (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

            รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

กำหนดวันรับสมัครให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันท่ี ๗-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ในวันและเวลาราชการ  ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่ อ อำเภอบางปะหัน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และให้ผู้สมัครกรอกใบสมคัรด้วยลายมือของตนเอง  โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์
โทร ๐-๓๕๓๗-๗๓๓๕ 
 ๓.๒  เอกสารและหลักฐาน ท่ีต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
        ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
พร้อมทั้งนำเอกสาร (สำเนาเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A ๔ เท่านั้น) ยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 

        ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ชุดสุภาพ)      จำนวน ๓ รูป   
(ถ่ายครั้งเดียวกันไมเ่กิน ๖ เดือน)  และให้ผูส้มัครเขียนช่ือ - สกลุ  ไว้ด้านหลังรูปถ่ายด้วย 
                 ๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน              จำนวน ๑ ฉบับ 
        ๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน                       จำนวน ๑ ฉบับ 
                 ๔.  สำเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหนง่ที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ 
                 ๕.  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย           จำนวน ๑ ฉบับ 
                 ๖.  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนช่ือตัว–ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส   
ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ             จำนวน  ๑  ฉบับ   
             สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิเลอืกสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียน
คำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงช่ือกำกับไว้ด้วยทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ  
 



 

๓ 
 

 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  - ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ดังนี้ 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน              เป็นเงิน ๑๐๐.-บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-) 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    เป็นเงิน   ๕๐.- บาท (-ห้าสิบบาทถ้วน-) 
ตำแหน่ง คนงาน               เป็นเงิน   ๕๐.- บาท (-ห้าสิบบาทถ้วน-) 

   ๓.๔ เง่ือนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลอืกสรรจะต้องรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร อัน
เป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบัการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน
สมรรถนะ  

        องค์การบรหิารส่วนตำบลบางเดื่อจะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ  องค์การบรหิารส่วนตำบลบางเดือ่ 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลกัเกณฑก์ารประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกบัการ    รับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี ้(ผนวก ค.) 
๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผูผ้่านเกณฑก์ารเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ 
โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได ้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชีรายชื่อผู้ผา่นการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้      
ในวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับวันข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่
มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผา่นการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสญัญาจ้างตามทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อกำหนด        

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

                          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                                              
                                       (นายบำรุง โพธ์ิศิลา) 

                                      นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลบางเดื่อ 



 

 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรบัสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง   

ลงวันท่ี  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 

ประเภทพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างตามภารกจิ  . 
  -ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      สังกัด สำนักปลัด จำนวน  ๑  อัตรา 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน 
ในชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายองค์กร
ประชาชน 

๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและส่งเสริม 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งใน
การพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ 

๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ 
สารสนเทศชุมชน เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ 

๑.๕ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้าง 
ความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน 

๑.๖ กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ช้ีวัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ช้ีวัดด้านพัฒนาชุมชนที่ถูกต้อง 
เหมาะสม ได้มาตรฐาน 

๑.๗ ส่งเสริมและดำเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน เพื่อสร้างและ 
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน 

๑.๘ ส่งเสริม สนบสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ 
ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดำเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน 
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๑.๙ ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดต้ังกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่าย 

ประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถ่ิน    
ของตน 

๑.๑๐ ดูแล ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถ่ินอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรม 
ประชาชนในท้องถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว             
ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

๑.๑๑ รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือเอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้  
เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๑.๑๒ ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพ 
สามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

๑.๑๓ จัดทำโครงการและงบประมาณ รวมถึงดำเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และประเมินผล 
การจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เล่น กิจการรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกี ฬา กิจกรรมที่
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น 

๑.๑๔ สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำมา 
วางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 

๑.๑๕ แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชนเพื่อให้รู้ถึง 
บทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑.๑๖ ดูแลและบริหารตลาดกลางชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชนมีตลาดจำหน่าย 
สินค้าที่เป็นธรรม 

๑.๑๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสามาคมในรูปแบบต่างๆ เช่น สมาคมฌาปนกิจ 
สงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 

๑.๑๘ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
งานพัฒนาชุมชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
           ๒. ด้านการวางแผน 
      วางแผนการทำงานที่รับผดิชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรอืโครงการ เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กำหนด 
          ๓. ด้านการประสานงาน 
      ๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด 
      ๓.๒ ช้ีแจงให้รายละเอียดเกีย่วกับข้อมูล ข้อเท็จจรงิ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
          ๔. ด้านการบริการ 
                ๔.๑ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ เพื่อให้มีความรู้
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
                 ๔.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้บริการแก่
หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน 
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คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือทุกทางที่ ก.จ. ก.ท. 

และ ก.อบต. รับรอง  
 
ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน ๔ ป ี(ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี)  
 
อัตราค่าตอบแทน    ๑๕,๐๐๐.-   บาท ตอ่เดือน 
 
สทิธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ ๓ ,ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้ าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร    
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ ๒) และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง. 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร          
    ผู้สมัครตอ้งได้รบัการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
           ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑.  ความรู้ท่ัวไป 
   ๑.๑  ความรู้ทั่วไป 
 
๒.  ความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง 
   ๑.๒  ความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง 

 
๓. คุณสมบัติส่วนบคุคล 
       ๑. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
       ๒. ความคิดริเริ่ม 
       ๓. มนุษยสัมพันธ์ 
             ฯลฯ 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 
 

โดยวิธีสัมภาษณ์ 
 

 

 รวม ๓๐๐  
      
 
 
 

แนบท้ายประกาศ 



 

 
 
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรบัสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง   
ลงวันท่ี  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 
ประเภทพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างตามภารกจิ  . 
  -ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   สังกัด กองคลัง   จำนวน  ๑  อัตรา 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี ้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ  
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ–ส่งหนังสือ การลงทะเบียน  

รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร 
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ  ดำเนินไปด้วยความ
สะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อ 
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

๑.๓ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายช่ือพนักงาน ข้อมูล 
จำนวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสำหรับ ใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้  

๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  

๑.๕ จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้ 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป  

๑.๖ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น      
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ 
เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ  

๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน(ธรรมาภิบาล)  
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  
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-๒- 
 

 
๑.๙ จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม สัมมนา  

นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  

๑.๑๐ ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดิเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

๑.๑๑ อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ 
ประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์  

๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล  งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ        
งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

๒. ด้านการบริการ  
๒.๑ ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บคุลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
๒.๒ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
๒.๓ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
๒.๔ ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่ 

อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
           ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย  

 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท., หรือ 

ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง  

 
ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน ๔ ป ี(ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี)  
 
อัตราค่าตอบแทน  ๙,๔๐๐.- บาท ต่อเดือน 
 
-สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่  ๓ ,ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ ๒) และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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-๓- 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร          

    ผู้สมัครตอ้งได้รบัการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
           ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑.  ความรู ้
      ๑.๑  ความรู้ทั่วไป 
 
๒.  ความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
      -ความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง 

 
๓. คณุสมบัติส่วนบคุคล 
       ๑. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
       ๒. ความคิดริเริ่ม 
       ๓. มนุษยสัมพันธ์ 
              ฯลฯ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน  
 
 

โดยวิธีสัมภาษณ์ 
 
 

 รวม ๓๐๐  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรบัสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง   
ลงวันท่ี  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 
ประเภทพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างทั่วไป  . 
  -ตำแหน่ง    คนงาน      สงักัด กองคลัง   จำนวน  ๑  อัตรา  
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย  
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
-ปฏิบัตงิานเกบ็ค่าน้ำประปา หมูท่ี่ ๑-๖ พร้อมตรวจสอบรายละเอียด 
-รบัคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับมาตรน้ำ เช่น ติดตั้งมาตรใหม ่
-ตรวจสอบข้อมลูลูกหนี้ค่าน้ำประปา  
-เตรียมข้อมลูเปลี่ยนมาตรกรณีชำรุด/เสียหาย/ใช้การไม่ได้พร้อมออกเปลี่ยนมาตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
-ช่วยเหลืองานกจิกรรมต่างๆของกองคลัง 
-ปฏิบัตงิานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบัญชา 
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
 
ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน ๑ ป ี 
 
อัตราค่าตอบแทน    ๙,๐๐๐.-   บาท ต่อเดือน 
 
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ ๓ ,ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ ๒) และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร          

    ผู้สมัครตอ้งได้รบัการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
           ตำแหน่ง คนงาน 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. คุณสมบัติส่วนบคุคล 
       ๑. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
       ๒. ความคิดริเริ่ม 
       ๓. มนุษยสัมพันธ์ 
              ฯลฯ 

๑๐๐ โดยวิธีสัมภาษณ์ 

 รวม ๑๐๐  
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