
 

 

 
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
เรื่อง  การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 

----------------------------------- 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จะด าเนินการ

สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๕9 ลงวันที่ 5 มกราคม ๒๕60 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566 จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร คือ 

    1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
    กองคลัง 
    1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
        (ฝ่ายการเงินและบัญชี) 
    1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
    กองช่าง 
    1) ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า) จ านวน 1 อัตรา 

             (ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) 
  ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “บัญชีลักษณะงานที่
ปฏิบัติ” ท้ายประกาศนี ้
  ๓. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสรรหาและเลือกสรร 
   ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป  
   ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๔ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) ไม่ เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 
จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

/(ก) โรคเรื้อน... 



-๒- 

    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 
   (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าไปโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน  
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
   ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ก าหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร  
   ส าหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์ ทางราชการไม่รับสมัครสรรหา 
และเลือกสรร และไม่ให้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่ง 
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ โดยอนุโลม 
   ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งสมัครสรรหาและเลือกสรรตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและ
เลือกสรรจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา  
และสถานที่ที่ก าหนดในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่ก าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรแข่งขันได้ และหากมีการ       
ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
   หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนด
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้ จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง และผู้ที่ผ่านการสรรหา
และการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่ วนราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และ
ต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4. อัตรา... 



-๓- 

  ๔. อัตราค่าตอบแทน    
๔.๑ ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งและด ารงต าแหน่งพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ จะได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะประสบการณ์ ที่ ก.อบต. ก าหนด จะได้รับ
อัตราค่าตอบแทน ตามท่ี ก.อบต. ก าหนด ดังนี้ 

    - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๔๐๐.-บาท 
    - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๘๔๐.-บาท 
    - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๕๐๐.-บาท 

๔.๒ ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งและด ารงต าแหน่งพนักงานจ้าง
ทั่วไป จะได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ ๙,๐๐๐.- บาท 
(ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘) 

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร 
    ให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครสรรหาและเลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโทรัด ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖4 ถึงวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖4   
ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
  สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจ าตัวผู้สรรหาและเลือกสรร
ด้วยลายมือของตนเอง 

๖. วิธีการรับสมัคร และเอกสาร หลักฐานจะต้องน ามายื่นในการสมัครสรรหาและเลือกสรร 
    ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลจะต้องยื่นใบสมัครสรรหาและเลือกสรรด้วยตนเองโดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนา รับรองความถูกต้องอย่างละ  
๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 
   ๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 
๖ เดือน นับถึงวันสมัคร จ านวน ๓ รูป 
   ๖.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๖.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๖.๔ ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่
สมัครสอบ กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
   ๖.5 ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
   ๖.6 เอกสารอ่ืนๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า 
พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

๖.7 ส าเนาใบขับขี่รถยนต์ตามที่กฎหมายก าหนด เฉพาะต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า) จ านวน ๑ ฉบับ 
  **(เอกสารหลักฐานการสมัครไม่ครบในวันสมัคร ไม่รับพิจารณาใบสมัคร)** 
 
 
 
 
 
 

/๗. เงื่อนไข... 



-๔- 

  ๗. เงื่อนไขการสมัคร 
   ๗.๑ ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรสามารถเข้ารับการ
คัดเลือกได้เพียง ๑ ต าแหน่ง เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
   ๗.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ที่สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ         
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖4 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกบัการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
   ๗.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือหากภายหลังผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
สอบให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ ตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ๘. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสรรหาและเลือกสรร 
      ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสรรหาและเลือกสรร 
ต าแหน่งละ ๕๐.-บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อมีการประกาศรายชื่อ  
ว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจาก 
มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรร เฉพาะที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 
  ๙. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรฯ 
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรจะประกาศให้ทราบใน วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน  
๒๕๖4 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

๑๐. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร  
      องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดจะท าการเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

สมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   ๑๐.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ประกอบด้วย 

 - ความสามารถทางด้านตัวเลข 
 - ความสามารถทางด้านภาษาไทย 
 - ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล 
  ฯลฯ 
๒) ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 

๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 
 - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 

/- ระเบียบ... 



-๕- 

 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 - ความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ฯลฯ 
๑๐.๒ พนักงานจ้างทั่วไป เฉพาะต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา        

(รถกระเช้าไฟฟ้า) 
๑) ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม  

๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ 

    - ความรู้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
    - ความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  ฯลฯ 
   ๑๐.๓ ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ฯลฯ (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์  ส าหรับทุกต าแหน่ง  
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน   

โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ท่าที วาจา ประสบการณ์ อุปนิสัย 
อารมณ ์ทัศนคติ จริยธรรม คุณธรรม บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้ารับการ
เลือกสรร เป็นต้น 

๑๑. วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโทรัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข.) สอบข้อเขียน 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ภาค ก. และ ภาค ข.) 
   1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
   พนักงานจ้างท่ัวไป (เฉพาะภาค ข.) 
   1) ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า) 

ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด จะด าเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ของ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ต าแหน่ง พนักงาน       
ขับเครื่องจักกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4 ณ องค์การบริหารส่วนต าบล    
บางโทรัด 

๑๑.๒ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 ต าแหน่ง ผูช้่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
- พนักงานจ้างทั่วไป  

ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า) 
 
 
 
 

/องค์การ... 



-๖- 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด จะด าเนินการประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
สอบสัมภาษณ์  ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖4 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 

-พนักงานจ้างตามภารกิจ  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
-พนักงานจ้างทั่วไป   เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

๑๒. เกณฑ์การตัดสิน 
๑๒.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรและสรรหาได้ จะต้องได้

คะแนนในการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ กรณี
พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรและสรรหาได้ จะต้องได้คะแนนความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)    
สอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๑๒.๒ พนักงานจ้างทั่วไป  
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรและสรรหาได้ จะต้องได้คะแนนในการประเมินความเหมาะสม

กับต าแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
๑๓. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด เรื่อง 
การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด ให้ทราบ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖4 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 

๑๔. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   ๑๔.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด
ลงมาตามล าดับ และถ้าได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ เท่ากันก็ให้ผู้ที่รับ   
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
     ๑๔.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  
แต่ละต าแหน่งไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่างและภายหลัง 
มีอัตราว่างในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัดพิจารณา เห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
ที่ยังไม่หมดอายุก็ได ้
     ๑๔.๓ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ  
   (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
   (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในวัน เวลา ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโทรัดก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
   (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
  ๑๕. การบรรจุและแต่งตั้ง (การจ้าง) 
   ๑๕.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖3 ต่อเมื่อได้รับการ 
 

 
 
 
 

/อนุมัต.ิ.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้าง 

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด 
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

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

๑.พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ฝ่ายการเงินและบัญช ีกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่งการ

ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 
๑.๒ ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 

เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
๑.๓ ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับ พัสดุ    

เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 
๑.๔ รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดท ารายงาน และน าเสนอผู้บังคับบัญชา

ในหน่วยงาน 
๑.๕ ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๑.๖ ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส

ตรวจสอบได ้
๑.๗ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปีงบประมาณ     

ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการด าเนิน
แล้วเสร็จ 

1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
งานพัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 
๒.๑ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่

ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
๒.๒ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป 

เพ่ือให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

/คุณสมบัต.ิ.. 



-9- 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  มีคุณสมบัติดังนี้ 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 

เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

อัตราค่าตอบแทน 
  - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐.-บาท 
  - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐.-บาท 
  - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐.-บาท 
ระยะเวลาการจ้าง 

- ท าสัญญาจ้างตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 และได้รับการ
อนุมัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.อบต. ก าหนด  

 
 

---------------------------------------------------------- 
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2. พนักงานจ้างท่ัวไป 
1) ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า) ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง         
จ านวน 1 อัตรา 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งตามรายละเอียดแนบท้ายมาตรฐานนี้ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีความรู้ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตรง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  ๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและช านาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่
กฎหมายก าหนด 
  ๒. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามท่ีกฎหมายก าหนด (ใบขับขี่รถยนต์ประเภท ๒ หรือใบขับข่ีประเภท ๓) 
อัตราค่าตอบแทน 

เดือนละ ๙,0๐๐.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
ระยะเวลาการจ้าง 

ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.อบต.ก าหนด 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


