
 

  



 

 

  



 

  



 

 

  



ภาคผนวก ก คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด เรื่อง การรับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลตลาด 
………………………………………………………………. 

 

 “หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑. ต าแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   จ านวน  ๑   อัตรา 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ ท างาน ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร ส านักงาน ใน
ด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติ ราชการ งานบริหารอาคาร
สถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงาน สัญญาต่างๆ เป็นต้น 

1.2 จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และ ค าสั่งต่างๆ ของ
หน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทาง ราชการ 

1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารส าหรับการ
ประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

1.5 ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ เป้าหมายตามที่ก าหนด 

1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพ่ือให้งานด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.7 ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน 
เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือ โครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
                                                                          

   /3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียด... 
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3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านบริการ 
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่  หน่วยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่ รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ              

ก.อบต. รับรอง 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ วางแผน 

การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ.  , ก.ท. หรือ 
ก.อบต. รับรอง 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชา 
การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ 
ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1.1.     ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1 
1.2.     ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)    ระดับ 1 
 1.3.     ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1 
1.4.     ความรู้เรื่องการจัดการความรู้           ระดับ 1 
1.5.     ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร            ระดับ 1 
1.6.     ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ       ระดับ 2 
1.7.     ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ       ระดับ 1 
1.8.     ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล         ระดับ 1 

2. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
2.1      ทักษะการบริหารข้อมูล        ระดับ 1 
2.2      ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1 
2.3      ทักษะการประสานงาน         ระดับ 1 
2.4      ทักษะการบริหารโครงการ              ระดับ 1 
2.5      ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้          ระดับ 1 
2.6      ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน       ระดับ 1 
2.7      ทักษะการเขียนหนังสือราชการ         ระดับ 1 
 

 /3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน… 
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3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1    การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 2 
3.1.2    การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม       ระดับ 1 
3.1.3    ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน            ระดับ 1 
3.1.4    การบริการเป็นเลิศ            ระดับ 1 
3.1.5    การท างานเป็นทีม             ระดับ 1 
 

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1    การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก         ระดับ 1 
3.2.2    การคิดวิเคราะห์       ระดับ 1 
3.2.3    การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ      ระดับ 1 
3.2.4    ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน       ระดับ 1 

 

อัตราค่าจ้าง 
- วุฒิปริญญาตรี  15,000  บาท 
 

           ระยะเวลาการจ้าง 
- มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  3  ปี  ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม. ให้ความเห็นชอบจ้างตามแผน

อัตราก าลัง  3  ปี (พ.ศ. 2564 -2566)  
 

  สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา(ก.ท.จ.นม.)  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2547   ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง(ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 13  สิงหาคม 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก  ข 

                        แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2563 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรร 

ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยนักจัดการงานทั่วไป 
………………………………………………………………. 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 

       ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
-  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
-  ความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ 
-  ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทย 
-  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
 

       ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
           1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         3.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
          4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
          5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
          6. ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น 
          7. การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณการบริหารแผนปฏิบัติราชการ การบริหารอาคาร
สถานที ่การจัดระบบงาน 
          8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี 
 

       ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  100  คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 

     1.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม  20 คะแนน 
   2.  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ    20 คะแนน 
   3.  ควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย  20 คะแนน 
   4.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
   5.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  ร่วมสังคม 20 คะแนน 
 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งเจ้าหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม
อีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน หน้าที่              
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฎิภาณไหวพริบและบุคลิกอย่างอ่ืน และอาจจะทดสอบทักษะในงาน ที่จะปฏิบัติ  เป็นต้น  

 

 
 



ภาคผนวก ก คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด เรื่อง การรับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลตลาด 
………………………………………………………………. 

 

“หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

 1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน  1 อัตรา 
     หน้าที่และความรับผิดชอบ 

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุ
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง                 การ

ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ              ใช้
งาน 

 1.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุการเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ    เพ่ือ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  

1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อสัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ  เพ่ือเป็น
หลักฐานในการด าเนินงาน  

1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอ ผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน  

1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
1.7 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปี งบประมาณ ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชา ทราบหลังการด าเนินแล้วเสร็จ  
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่  เกี่ยวข้องกับงาน

พัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่  ผู้ร่วมงาน หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง  
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน  ทั่วไป                

เพ่ือให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 
        
 
       /คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง… 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า  หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง                
บัญชี  เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา                 
เทคนิค เขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล                  
ช่างไฟฟ้า หรืในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ                  
ต าแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรม 
เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า  หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้      

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ
      ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี     ระดับ 2 
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ    ระดับ 2  

2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง    ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1  
2.2 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1  

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง   ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน    ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1  
3.1.5 การท างานเป็นทีม      ระดับ 1  

          
          /3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน… 
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3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน    

3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์     ระดับ 1  
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 

 

อัตราค่าตอบแทน 
   - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   เดือนละ  9,400.-    บาท  
 

 ระยะเวลาในการจ้างงาน  
มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  3  ปี  ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม. ให้ความเห็นชอบ จ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

(พ.ศ. 2564 – 2566) 
 

สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง                   
(ฉบับที ่3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
……………………………………………………………………….. 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3 ภาค โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 

 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 

  - เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
  - ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  - ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทย 
  - ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
 

 ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน โดยวิธีปรนัย 

  1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  6. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  100  คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
 1. ประวัติส่วนตัว การศึกษา จริยธรรมและคุณธรรม   20 คะแนน 
 2. ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ    20 คะแนน 
 3. ควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย  20 คะแนน 
 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
 5. มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม  20 คะแนน 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด เรื่อง การรับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลตลาด 
………………………………………………………………. 

 

“หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

 1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร   จ านวน  1 อัตรา 
     หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า  ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ช่วยท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ตรวจสอบรับรอง ทางด้านวิชา
การเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1.2 ผลิต และให้บริการ ด้านพืช ไหม และปัจจัยการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย และ           
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

1.3 ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร เช่น การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการพัฒนา ที่ดิน การ
ส่งเสริมการเกษตร การจัดการไร่นา การใช้น้ า เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ และเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรและ
บุคคลทั่วไป 

1.4 ช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต จัดท าโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูการปลูกพืชประจ าถิ่นการอนุรักษ์ธรรมชาติโดย
ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรและอนุรักษ์พันธ์พืชหายาก 

1.5 ช่วยตรวจและควบคุมการน าเข้า ส่งออก และการน าผ่านของพืช ผลผลิตจากพืชและวัสดุ
การเกษตรและช่วยตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาต และเพ่ือควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมาย 

1.6 จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

 

2. ด้านการบริการ 
2.1 สาธิต แนะน า ส่งเสริม ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร ยุวเกษตร หรือ

บุคคลทั่วไป เพ่ือน าความรู้ไปปฏิบัติ 
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตรเพ่ือให้มีการแก้ไข

ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิคหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรเศรษฐศาสตร์การเกษตร              ธุรกิจและ
สหกรณ์เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ
      ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน      ระดับ 1 
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ      ระดับ 1 

2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1 
2.2 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1 
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน    ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 1 
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3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์     ระดับ 1 
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
3.2.4 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   ระดับ 1 
 

อัตราค่าตอบแทน 
   - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   เดือนละ  9,400.-    บาท  
 

 ระยะเวลาในการจ้างงาน  
มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  3  ปี  ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม. ให้ความเห็นชอบ จ้างตามแผนอัตราก าลัง3 ปี  

(พ.ศ. 2564 – 2566) 
 

สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 
3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

……………………………………………………………………….. 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3 ภาค โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 

 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 

  - เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
  - ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  - ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทย 
  - ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
 

 ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน โดยวิธีปรนัย 

  1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  6. ความรู้ในงานเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
  7. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  100  คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
 1. ประวัติส่วนตัว การศึกษา จริยธรรมและคุณธรรม   20 คะแนน 
 2. ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ    20 คะแนน 
 3. ควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย  20 คะแนน 
 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
 5. มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม  20 คะแนน 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ภาคผนวก ก คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด เรื่อง การรับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลตลาด 
………………………………………………………………. 

 

“หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

 1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)  จ านวน  1 อัตรา 
     หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยปฐมวัยศึกษาให้มี
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก จัดท าสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนประเภทต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในการดูแลเด็กเล็ก 
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ  คุณลักษณะ

ตามวัย  
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา
ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.             
ก าหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้  

2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ 
และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน  

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออก
ให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 

 

อัตราค่าตอบแทน 
- คุณวุฒิปริญญาตรี    เดือนละ  15,000.-  บาท 
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 ระยะเวลาในการจ้างงาน  
มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  3  ปี  ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม. ให้ความเห็นชอบ จ้างตามแผนอัตราก าลัง3 ปี  

(พ.ศ. 2564 – 2566) 
 

สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 
3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ต าแหน่ง   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒ)ิ 
……………………………………………………………………….. 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3 ภาค โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 

 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 

  - เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
  - ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  - ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทย 
  - ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
 

 ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน โดยวิธีปรนัย 

  1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  3. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  6. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
 

ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  100  คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
 1. ประวัติส่วนตัว การศึกษา จริยธรรมและคุณธรรม   20 คะแนน 
 2. ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ    20 คะแนน 
 3. ควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย  20 คะแนน 
 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
 5. มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม  20 คะแนน 
 
 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด เรื่อง การรับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลตลาด 
………………………………………………………………. 

 
“หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 
 

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
 ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป    จ านวน    10      อัตรา    
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. เพศชาย/เพศหญิง 
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
3. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4. สามารถอ่าน - เขียนภาษาไทยได้ 

 

การบรรจุและอัตราค่าตอบแทน 
 

ระยะเวลาในการจ้างงาน   มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  1 ปี  ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม.  
ให้ ความ เห็ นชอบ จ้ า งตามแผน อัตราก าลั ง  3 ปี            
(พ.ศ. 2564 – 2566) 

 

อัตราค่าตอบแทน    - พนักงานจ้างทั่วไป    
- ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท 
และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมาย  
ก าหนด  
 

สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 
3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

 

 

 

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

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  



 

ภาคผนวก ก คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด เรื่อง การรับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลตลาด 
………………………………………………………………. 

 
“หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 
 

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
 

 สังกัด งานรักษาความสะอาด  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ    จ านวน   3     อัตรา  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เป็นลักษณะการบริหารจัดการในการน าขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน ร้านค้าร้านอาหารและที่

รองรับขยะมูลฝอยไปท าลายในสถานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบั ติงาน

ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. เพศชาย 
 2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4. สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ 
 

การบรรจุและอัตราค่าตอบแทน 
 

ระยะเวลาในการจ้างงาน   มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  1 ปี  ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม.  
ให้ ความ เห็ นชอบ จ้ า งตามแผน อัตราก าลั ง  3 ปี            
(พ.ศ. 2564 – 2566) 

 

อัตราค่าตอบแทน    - พนักงานจ้างทั่วไป    
- ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท 
และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมาย  
ก าหนด  
 

สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 
3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

 

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

 
 
 

ภาคผนวก ก  



 
 

ภาคผนวก ก คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด เรื่อง การรับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลตลาด 
………………………………………………………………. 

 

“หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 
 

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
 

 สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ส านักปลัดเทศบาล 
 ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน    1      อัตรา  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดเบา ด าเนินการจัดท ารายงานการใช้เครื่องจักรกลขนาดเบาไว้เป็นหลักฐานจัดท าบันทึกเสนอข้อบกพร่อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา        

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ๑. เพศชาย  

2. ไม่จ ากัดวุฒการศึกษา  
3. มีความรู้ความสามารถและช านาญในหน้าที่ 
4. สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้  
5. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 หรือ ประเภท 3 จากกรมการขนส่งทางบก  

 

การบรรจุและอัตราค่าตอบแทน 
 

ระยะเวลาในการจ้างงาน   มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  1 ปี  ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม.  
ให้ ความ เห็ นชอบ จ้ า งตามแผน อัตราก าลั ง  3 ปี            
(พ.ศ. 2564 – 2566) 

 

อัตราค่าตอบแทน    - พนักงานจ้างทั่วไป    
- ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท 
และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมาย  
ก าหนด  
 

สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 
3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

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

 

ภาคผนวก ก  



 

ภาคผนวก ก คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด เรื่อง การรับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลตลาด 
………………………………………………………………. 

 

“หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 
 

ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
 สังกัดงานบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอ านวยการ   ส านักปลัดเทศบาล   
 ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์   จ านวน   1   อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้  รถยนต์
ดังกล่าว หรืองานอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

     1. มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. เพศชาย อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี  
3. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ 
5. ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทที่ 1 ขึ้นไป 
 

การบรรจุและอัตราค่าตอบแทน 
 

ระยะเวลาในการจ้างงาน   มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  1 ปี  ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม.  
ให้ ความ เห็ นชอบ จ้ า งตามแผน อัตราก าลั ง  3 ปี            
(พ.ศ. 2564 – 2566) 

 

อัตราค่าตอบแทน    - พนักงานจ้างทั่วไป    
- ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท 
และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมาย  
ก าหนด  
 

สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 
3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

 

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

 
 
 

ภาคผนวก ก  

 



 
 

ภาคผนวก ก คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด เรื่อง การรับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลตลาด 
………………………………………………………………. 

 

“หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ” 
 

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
 

 สังกัด งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน    1      อัตรา  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดเบาด าเนินการจัดท ารายงานการใช้เครื่องจักรกลขนาดเบาไว้เป็นหลักฐานจัดท าบันทึกเสนอข้อบกพร่อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา        
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ๑. เพศชาย  

2. ไม่จ ากัดวุฒการศึกษา  
3. สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ 
4. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 หรือ ประเภท 3 จากกรมการขนส่งทางบก บก  

 

การบรรจุและอัตราค่าตอบแทน 
 

ระยะเวลาในการจ้างงาน   มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  1 ปี  ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม.  
ให้ ความ เห็ นชอบ จ้ า งตามแผน อัตราก าลั ง  3 ปี            
(พ.ศ. 2564 – 2566) 

 

อัตราค่าตอบแทน    - พนักงานจ้างทั่วไป    
- ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท 
และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมาย  
ก าหนด  
 

สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 
3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

 

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

 

ภาคผนวก ก  


