
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์จะ
ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 4  ต าแหน่ง 4 อัตรา อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๙ 
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง   
    ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จ านวน  1 อัตรา 

1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน  1 อัตรา 
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ านวน  1 อัตรา 
1.4 พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป จ านวน  1 อัตรา 

 รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และ 

การเลือกสรร 
    ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

๑) มีสัญชาติไทย  
   ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี ในวันรับสมัคร 
   3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ  ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้   

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   7) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

/8) ไม่เป็น… 
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8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

10) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง   จะตอ้งไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

แต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 
๓. การรับสมัคร 

3.1 วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครสอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ

ด้วยตนเองได้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที ่ 17 พฤษภาคม ๒๕61     
ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕61  เวลา 08.30–16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส านักงานปลดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  โทร 0 3454 0770-1 ต่อ 20  หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.thasao-kan.go.th 

3.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
  1) รูปถ่ายหน้าตรง   ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  ๑ นิ้ว  
ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ส าหรับติดใบสมัคร และบัตรประจ าตัวสอบ  จ านวน  3  รูป  

 2) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  2  ฉบับ 
 3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน  2  ฉบับ 
 4) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือนนับต้ังแต่ตรวจร่างกาย จ านวน  1  ฉบับ 
 5) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลอย่างใดอย่างหนึ่ง (ปริญญาบัตร หรือรายงานผล 

การเรียน Transcript) ที่แสดงว่าเป็นวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ  โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร(ถ้าม)ี  จ านวน  2  ฉบับ 

  6) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ช่ือสกุล ใบทหารกองเกิน(สด.1)ถ้ามี
          จ านวน  1  ฉบับ 

ท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 

      ผู้สมัครเพ่ือคัดเลือกและเลือกสรร  ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท โดย
ช าระค่าธรรมเนียมในวันสมัคร 
 
 

/3.4 เงื่อนไข… 
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3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า 
ด้วยเหตุผลใดๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน  เวลา และสถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ  

4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ     ใน
วันที่  28  พฤษภาคม  2561   ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

       

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  โดยวิธีการสอบข้อเขียนและ

การสัมภาษณ์  วันที่  30  พฤษภาคม  2561   ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.) 
* เวลา  09.00 น. – 12.00 น.  ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

(ข้อเขียน)    
* เวลา  13.00 น. – 16.30 น.  ภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละภาคไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 60  โดยด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ 
 

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามล าดับคะแนนสอบท่ีได้    

ในวันที่  31  พฤษภาคม  2561   ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวจะเรียงล าดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ  ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันพิจารณาให้ผู้ท่ีมีคะแนน
สัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้ายังเท่ากันให้ผู้ท่ีสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  

การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรแต่ละต าแหน่งไว้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันอีก และ
ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบได้ใหม่แล้ว บัญชีการสอบครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  

ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว 
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลา 

(4) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกบัญชีผู้นั้นสอบคัดเลือกได้
ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

 
 /8. การท า… 
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   8. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรร 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์บริหารส่วนต าบลท่าเสาก าหนด  
(หลังจากมติ ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบ)  หากภายหลังพบว่าผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศขาดคุณสมบัติตามท่ีประกาศรับ
สมัครไว้จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติต้ังแต่ต้น 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   9   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61     
 
                    
 

      (นายวิกิจ  แก้วจิตคงทอง) 
                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และอัตราค่าตอบแทน 
แนบท้ายประกาศฯ    ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2561 

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ต าแหน่ง ผู้ช่วย          
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) และต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

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

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ    จ านวน  1 อัตรา  เงินเดือน  15,000 บาท 
 หน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือก าหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ  
2. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคาวิธี

พิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการพัสดุ  
3. จัดท ารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ  
4. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  
5. จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป  
6. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ทุกประเภท  
7. รวบรวมข้อมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท และห้างร้าน

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดซื้อและจัดจ้าง  
8. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง และร่วมจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ

พัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
9. ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร และสัญญาต่างๆ 

เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ  
10. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน

พัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย 

เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
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3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ   
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในงานด้านพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้เรื่องกฎหมายในงานที่รับผิดชอบ และการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
3. มีความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
4. มีความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี การจัดท างบการเงิน 
5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย กฎ ระเบียบและ

ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่พอสมควร 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน  อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

8. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า มีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
 
 

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

 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และอัตราค่าตอบแทน 
แนบท้ายประกาศฯ    ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2561 

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ต าแหน่ง ผู้ช่วย          
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) และต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

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

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน  1 อัตรา  เงินเดือน  11,500 บาท 
 หน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต ้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า 

ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ  
2. เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษ ีที่ค้างชาระ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บได้อย่าง

ครบถ้วน  
3. ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง  
4. รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน เพ่ือเป็นข้อมูล 

และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา  
5. จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บข้อมูลที่

เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทาทะเบียนต่างๆ จัดเก็บรักษา

หรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 

พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร
และธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
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3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 

เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในงานด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายในงานที่รับผิดชอบ  
3. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ  
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย กฎ ระเบียบ  

และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่พอสมควร 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน  อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

7. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า มีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และอัตราค่าตอบแทน 
แนบท้ายประกาศฯ    ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2561 

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ต าแหน่ง ผู้ช่วย          
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) และต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

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

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)     จ านวน  1 อัตรา    เงินเดือน  9,400 บาท 
 หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
วิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนา อย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาตาม
หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย  
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือผู้มทีักษะ) ทุกสาขาหรือสูงกว่า  
2. ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่

มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี 
3. และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือ

รับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซ่ึงระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วย
การทดลองปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในงานด้านพัฒนาเด็กเล็กอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่พอสมควร 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน  อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า มีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
*************************** 



 
ภาคผนวก ก 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และอัตราค่าตอบแทน 
แนบท้ายประกาศฯ    ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2561 

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ต าแหน่ง ผู้ช่วย          
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) และต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

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

พนักงานจ้างทัว่ไป 
1.  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป     จ านวน  1 อัตรา    เงินเดือน  9,000 บาท 
 

 หน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานมากนักเช่น 

ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ  รักษาความสะอาดส านักงาน การซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์ ถ่ายเอกสารและให้บริการด้าน
ต่างๆกับประชาชนผู้มาติดต่อ โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ตามหลักวิชาการงาน ลักษณะใช้แรงงานทั่วไป  ภายใต้การ
ควบคุมงานของหัวหน้างานผู้รับผิดชอบ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถ่ายเอกสาร น าเสนอแฟ้มเอกสารของทางราชการ 
2. ให้บริการด้านต่างๆกับประชาชนผู้มาติดต่อ 
3. ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ  รักษาความสะอาดส านักงาน การซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์ส านักงาน 
4. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย  
 

 คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
1.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ในต าแหน่ง 

คนงานทั่วไป  และมีร่างกายแข็งแรง   
2. มีความสามารถ และความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่พอสมควร 
3. มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่พอสมควร 
2. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่พอสมควร 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน  อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
 

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



 
ภาคผนวก ข 

 
รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค  จังหวดักาญจนบุรี 
************************ 

 
1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของ 
แต่ละต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก   

1.1 เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
1.2 วิชาภาษาไทย โดยการสรุปความ การตีความ การใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค า ประโยค  
      หรือข้อความสั้นๆ 
1.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 1.4 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที๖่)  
พ.ศ. 2๕๕๒    

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ข้อเขียน) คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
 2.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

พนักงานจ้าง  
 2.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

2.3 วชิาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
- พ.ร.บ.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
- การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2.5 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี

แก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
2.6 พรฏ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน   
        โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ การปรับตัว ปฏิภาณไหวพริบ และจริยธรรม คุณธรรม และอ่ืนๆ  
 
 

******************* 
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2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของ 
แต่ละต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก   

1.1 เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
1.2 วิชาภาษาไทย โดยการสรุปความ การตีความ การใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค า ประโยค  
      หรือข้อความสั้นๆ 
1.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 1.4 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบบัที๖่)  
พ.ศ. 2๕๕๒    

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ข้อเขียน) คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
 2.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

พนักงานจ้าง  
 2.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

2.3 วชิาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
-พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
-พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

2.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2.5 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี

แก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
2.6 พรฏ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน   
        โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ การปรับตัว ปฏิภาณไหวพริบ และจริยธรรม คุณธรรม และอ่ืนๆ  
 
 

******************* 
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3. ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของ 
แต่ละต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก   

1.1 เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
1.2 วิชาภาษาไทย โดยการสรุปความ การตีความ การใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค า ประโยค  
      หรือข้อความสั้นๆ 
1.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 1.4 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที๖่)  
พ.ศ. 2๕๕๒    

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ข้อเขียน) คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
 2.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

พนักงานจ้าง  
 2.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

2.3 วชิาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
- มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2546 
- ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่การสอนปฏิบัติเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2.5 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี

แก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
2.6 พรฏ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน   
        โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ การปรับตัว ปฏิภาณไหวพริบ และจริยธรรม คุณธรรม และอ่ืนๆ  
 
 

******************* 
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4. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของ 
แต่ละต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก   

1.1 เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
1.2 วิชาภาษาไทย โดยการสรุปความ การตีความ การใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค า ประโยค  
      หรือข้อความสั้นๆ 
1.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 1.4 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที๖่)  
พ.ศ. 2๕๕๒    

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ข้อเขียน) คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
 2.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

พนักงานจ้าง  
 2.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

2.3 พรฏ.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน   

        โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ การปรับตัว ปฏิภาณไหวพริบ และจริยธรรม คุณธรรม และอ่ืนๆ  
 
 

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



 
 

ก าหนดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
วัน เดือน ปี ก าหนดการ สถานที่ 

 
9-16 พ.ค. 2561 ประกาศรับสมัครสอบ ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 

     และเว็บไซด์ของ อบต.ท่าเสา 
17 -25 พ.ค. 2561 

 
รับสมัคร ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 

28 พ.ค. 2561 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 

30 พ.ค. 2561  
 

สอบข้อเขียน,  สอบสัมภาษณ์ ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 

31 พ.ค. 2561 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


