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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
เรื่อง    การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
………………………………………. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ  2556  จํานวน  8  ตําแหน่ง 
 

      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  22  ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  จังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง   
หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง    ลงวันท่ี  7  กรกฎาคม  2547    จึงประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
จ้างตามภารกิจ   ตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
 

     1. สํานักงานปลัด อบต. จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้ 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้  

         1. ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหนา้ท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        จํานวน  1 อัตรา 
    2. ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหนา้ท่ีบันทึกข้อมูล   จํานวน  1  อัตรา 
        - พนักงานจ้างท่ัวไป  จํานวน 2  อัตรา  ดังนี้ 
       1.  ตําแหน่ง  คนงานท่ัวไป     จํานวน 1 อัตรา 
    2.  ตําแหน่ง  ยาม      จํานวน 1 อัตรา 

2. ส่วนการคลัง  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้   
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  จํานวน  1  อัตรา ดังนี้ 

    1. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ           จํานวน  1 อัตรา 
        -พนักงานจ้างท่ัวไป  จํานวน 1  อัตรา  ดังนี้ 
    1. ตําแหน่ง  คนงานท่ัวไป     จํานวน 1 อัตรา 
     3. ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้ 
        -พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  จํานวน  1  อัตรา ดังนี้ 
    1. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ           จํานวน  1 อัตรา 
     4. ส่วนสวัสดิการสังคม จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้ 
        -พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  จํานวน  1  อัตรา ดังนี้ 
    1. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    จํานวน  1 อัตรา 

  คุณสมบัติท่ัวไป 
  1.1 คุณสมบัติท่ัวไป   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี 7 
กรกฎาคม  2547  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
(3)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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(4)   ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น
สําหรับพนักงานส่วนตําบล  

(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีใน 
พรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
(7)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้จําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(8)   ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ   รัฐวิสาหกิจ  

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(9)   ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง/หน้าท่ีและความรับผิดชอบ/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
      รายละเอียดตามผนวก ก  แนบท้ายประกาศ ฯ นี้ 

 

3.  ค่าตอบแทน  ระยะเวลาการจ้าง  และสิทธิประโยชน์อ่ืน 
    โดยได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3 ) 
พ.ศ.2554  ลงวันท่ี 30 สิงหาคม  2554  ดังนี้ 

     3.1 ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
             ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 8,340.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 6,660.-บาท   
รวมท้ังสิ้น 15,000.-บาท (จนกว่าจะยกเลิก มติ ครม.ว่าด้วยเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว)  โดยมีระยะเวลาการจ้าง 
ไม่เกิน 4  ปี โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีก ไม่เกินคราวละ 4 ปี  
      3.2 ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    3.3 ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล            
    3.4 ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                   
    3.5 ตําแหน่ง   ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีธุรการ             

       ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,050.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 2,950.-บาท   
รวมท้ังสิ้น 9,000.-บาท(จนกว่าจะยกเลิก มติ ครม.ว่าด้วยเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว) โดยมีระยะเวลาการจ้าง 
ไม่เกิน 4  ปี โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีก ไม่เกินคราวละ 4 ปี  
     3.6 ตําแหน่ง  คนงานท่ัวไป/ยาม 
               ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,340.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 3,660.-บาท   
รวมท้ังสิ้น 9,000.-บาท(จนกว่าจะยกเลิก มติ ครม.ว่าด้วยเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว) โดยมีระยะเวลาการจ้าง 
ไม่เกิน 1  ปี โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีก ไม่เกินคราวละ 1 ปี  
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4. เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร 
     ผู้สมัคร ฯ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครสอบ  พร้อมหลักฐาน  
ซ่ึงผู้สมัครต้องรับรองสําเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารท่ีใช้ในการสมัครทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 

  1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา  ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายในคราวเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน) 
            จํานวน   3   ใบ 

    2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน        จํานวน   1 ฉบับ 
             3.  สําเนาทะเบียนบ้าน          จํานวน  1  ฉบับ 
    4.  สําเนาวุฒิการศึกษา          จํานวน  1 ฉบับ 
    5.  ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคตามประกาศ ฯ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึง 
        วันท่ีสมัคร                     จํานวน 1  ฉบับ
    6. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล 

 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ตําแหน่งละ  100  บาท และค่าธรรมเนียม
สมัครสอบ  จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

6. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
กําหนดการรับสมัคร ฯ ในระหว่างวันท่ี 21-30 พฤษภาคม 2556  ในวันและเวลาราชการ  

(ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ ณ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4405-6005 ต่อ 14  

 

7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร /วัน  เวลาและสถานท่ีสอบ 
      จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ วัน  เวลาและสถานท่ีสอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันท่ี  
31 พฤษภาคม  2556  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก หรือทางเว็ปไซต์ www.nbk.go.th 
และจะดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  ในวันท่ี 4 มิถุนายน  2556 ตั้งแต่เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  อําเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 
 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   รายละเอียดตาม ผนวก ข  แนบท้ายประกาศ ฯ นี ้
9. เกณฑ์การตัดสิน 

     ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 60 โดยเรียงลําดับจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ท่ี
สอบแข่งขันได้คะแนน  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ี
สูงกว่า 

10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  
ในวันท่ี  4  มิถุนายน  2556  เวลา 16.00  น. ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก หรือทางเว็ป
ไซต์ www.nbk.go.th และจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ไว้ มีอายุไม่เกิน 1 ปี  นับต้ังแต่วันท่ีประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  เป็นผู้มี
คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  หรือขาดคุณคุณสมบัติตามท่ีกําหนด องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวโคก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
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11.  การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรร 
        ผู้ใดได้รับการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  คือ 

    1. ผู้นั้นได้สละสิทธิเข้ารับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งท่ีสอบได้ 
      2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในระยะเวลาท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบัวโคก กําหนด 

    3. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
    4. พ้นกําหนดระยะเวลาการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
    5. มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตําแหน่งเดียวกันกับประกาศในครั้งนี้ 

          6. เม่ือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) มีมติในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 

12. การบรรจุและแต่งตั้ง 
         องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จะบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
   12.1  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามตําแหน่งท่ีสอบได้  
โดยได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
   12.2  กรณีผู้สอบได้และถึงลําดับท่ีท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง  มีวุฒิการศึกษา 
ท่ีสูงกว่าในประกาศ ฯ นี้  จะนํามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองมิได้    
   12.3  ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก  และได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จะต้องมีบุคคลท่ีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
ต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป  เป็นผู้คํ้าประกัน 
   12.4  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ได้มาทําสัญญาจ้างและบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง  ท้ังนี้  สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวโคก  จะทําสัญญาจ้างได้ก็ต่อเม่ือ  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) แล้วเท่านั้น 
   12.5  ในวันทําสัญญาจ้าง   ผู้ซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง  จะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ฯ นี้ 
   12.6  หากมีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติผู้สมัคร  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  
ตรวจสอบพบภายหลัง  ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการสรรหา  พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับต้ังแต่วันท่ี
ได้รับการจัดจ้างและไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีถูกเพิกถอนได้ 
 

  13. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ท่ี

ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง  ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ  คือ 
       ครั้งท่ี 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม –  31 มีนาคม 
       ครั้งท่ี 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน  
       โดยใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ในการประกอบการพิจารณา 
เลื่อนข้ันค่าตอบแทน  การเลิกจ้าง หรือการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง 
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14. เง่ือนไขอ่ืนๆ  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง   

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2547 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ   ณ  วันท่ี  10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
        
            จอย   ชาวจันทึก 
         (นายจอย   ชาวจันทึก) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
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ผนวก  ก 
 

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา 
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม  2556 
--------------------------------------- 

 
1.ช่ือตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1  อัตรา 
   สังกัด  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
   ตําแหน่งประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภท  ผู้มีคุณวุฒิ 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์   
ช่างไฟฟ้า  ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กําหนด ว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานชั้นต้นเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ท่ีไม่ยาก  ภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคําสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือละเอียดถ่ีถ้วนและปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยท่ีเกิดข้ึนโดยรวดเร็ว  มิให้ลุกลามออกไป   
ลดอันตรายและความเสียหายท่ีเกิดเพลิงไหม้  รักษาและบํารุงขวัญ   ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย  การฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนท่ี อบต. ได้กําหนดไว้  เป็นต้น  และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
   ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
  1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล กฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง  งานธุรการท่ัวไป  และงาน 
สารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความละเอียดและแม่นยํา 
   อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,050.-บาท 
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บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา 
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม  2556 
--------------------------------------- 

 
2. ช่ือตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  จํานวน  1  อัตรา 
    สังกัด   สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
   ตําแหน่งประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภท  ผู้มีคุณวุฒิ 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาท่ี ก.อบต.  ก.พ. หรือ 
ก.ค. รับรอง  ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูล
ภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ  42 คํา และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30  คํา  
   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานชั้นต้นเก่ียวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร  หรือกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็กหรือจาน
แม่เหล็ก  เพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  ในลักษณะท่ีไม่ยากภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคําสั่ง  
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถ่ีถ้วน  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรท่ีได้วางรูปไว้แล้ว  หรือให้ตรงกับกระดาษเทป
หรือเทปแม่เหล็กท่ีจําแนกไว้แล้ว  บันทึกข้อมูลลงในบัตร  หรือเทปหรือจานแม่เหล็กเพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  
โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึก  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
   ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
  1. มีความรู้ในการใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  กฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความละเอียดและแม่นยํา 
   อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,050.-บาท 
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บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา 

และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก   
ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม  2556 
--------------------------------------- 

3. ช่ือตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา 
    สังกัด   ส่วนการคลัง 
   ตําแหน่งประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภท  ผู้มีคุณวุฒิ 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ  
เลขานุการ  การตลาด  การขาย  ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องยนต์  ช่างกลโรงงาน  หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.
กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานชั้นต้นเก่ียวกับการพัสดุท่ีไม่ยาก  ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตามคําสั่ง
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถ่ีถ้วน  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบสําคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
   ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
  1. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
และใช้ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  5. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความละเอียดและแม่นยํา 
   อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,050.-บาท 
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บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา 
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก   

ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม  2556 
--------------------------------------- 

4. ช่ือตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ จํานวน  1  อัตรา 
   สังกัด   ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ตําแหน่งประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภท  ผู้มีคุณวุฒิ 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขา ท่ี ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค. 
รับรอง  ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ีไม่ยาก ภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถ่ีถ้วน และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร  ให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้อง
ของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ 
ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ัวไป ช่วยทําบันทึก ย่อเรื่อง ช่วย
จัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออํานวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างยากเก่ียวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสารให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเก็บ พิมพ์ คัดสําเนา ค้นหาและติดตามเรื่องราวหลักฐาน คัดลอกลง
รายการต่างๆ ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
รวมท้ังรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีเก่ียวข้องเบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ท่ีมา
ติดต่อ นัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานท่ีเพ่ือใช้ในการจัดการงานต่างๆ ดูแลการใช้และการ
บํารุงรักษายานพาหนะ ตลอดจนการดูแลรักษาซ่อมแซมสถานท่ีและทรัพย์สินของส่วนราชการ ดําเนินการจัดซ้ือ
พัสดุ ครุภัณฑ์ ทําทะเบียน และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
   ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
  1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาตําบล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา  

   อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,050.-บาท 
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บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา 
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก   

ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม  2556 
--------------------------------------- 

 
5. ช่ือตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน  1  อัตรา 
   สังกัด   ส่วนสวัสดิการสังคม 
   ตําแหน่งประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภท  ผู้มีคุณวุฒิ 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขา ท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร  

   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าท่ีชั้นต้นปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทําแผนงาน ดําเนินการ  และ
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นําท้องถ่ิน เป็นผู้นําและเป็นท่ีปรึกษากลุ่มในการ
พัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถ่ินของ
ตน ร่วมทํางานพัฒนากับประชาชนในท้องถ่ินอย่างใกล้ชิด ให้คําแนะนําและฝึกอบรมประชาชนในท้องถ่ินตามวิธีการ
และหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ิน
ทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทํารายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
   ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

1.  มีความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   

และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  3. มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
5. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

   อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 8,340.-บาท 
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บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา 

และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก   
ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม  2556 
--------------------------------------- 

 
6. ช่ือตําแหน่ง  คนงานท่ัวไป จํานวน  2  อัตรา 
   สังกัด   สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก/ส่วนการคลัง 
   ตําแหน่งประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป  
   �������	
�����������	������� 

 ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา  และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   ลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
     อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,340.-บาท 
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บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา 

และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก   
ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม  2556 
--------------------------------------- 

 
7. ช่ือตําแหน่ง  ยาม จํานวน  1  อัตรา 
   สังกัด   สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
   ตําแหน่งประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา  และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  มีความรู้ในการ
ต่อสู้ป้องกัน  และมีร่างกายแข็งแรง 
   ลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  อยู่เฝ้าสถานท่ี  ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ  และความเรียบร้อยในบริเวณสถานท่ี
ดังกล่าว  หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,340.-บาท 
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ผนวก ข 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 

1. ผู้สมัคร ฯ ประเภทตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  5  ตําแหน่ง  5  อัตรา คือ 
 1. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1  อัตรา 
 2. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล   จํานวน  1  อัตรา 
 3. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ    จํานวน  1  อัตรา 
 4. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ   จํานวน  1  อัตรา 
 5. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    จํานวน  1  อัตรา 
จะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 

 

สมรรถนะ 
 

 

คะแนนเต็ม 
 

วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบภาคความรู้ 
1.1 ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

      2.  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
           2.1  วุฒิการศึกษา 
           2.2  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา/มนุษย์สัมพันธ์ 
           2.3  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
           2.4  ประสบการณ์ทํางาน            
           2.5  ความคิดริเริ่มสร้างและปฏิภาณไหวพริบ 
 

100 
50 
50 

 

100 
20 
20 
20 
20 
20 

โดยวิธี สอบข้อเขียน 
 
 
 

โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

2.  ผู้สมัคร ฯ ประเภทตําแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป  จํานวน  2  ตําแหน่ง 3  อัตรา คือ  
 1. ตําแหน่ง  คนงานท่ัวไป   จํานวน  2  อัตรา 
 2. ตําแหน่ง  ยาม    จํานวน  1  อัตรา 
    จะทดสอบเฉพาะภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 200  คะแนน 
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