
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

............................................... 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563) 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1  ที่ว่างอยู่ มีลักษณะงานที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล  โดยยึดหลักสมรรถนะ  ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วย
กระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส 

ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.
จังหวัดสกลนคร)  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2547 หมวด 4 การสรร
หา การเลือกสรร ข้อ 18 ข้อ 19  และข้อ 20  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงใต้  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ   

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน  1  อัตรา 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้           จ านวน  1  อัตรา 

                         1.2  พนักงานจ้างทั่วไป          
 - ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก       จ านวน  1  อัตรา   

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้) 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรร
หาและการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป   
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามความใน หมวด 1 ข้อ 

4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  6  สิงหาคม 2547  ดังนี้ 

  1.  มีสัญชาติไทย 
  2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี   
  3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4.  ไม่เป็นผู้มีกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
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   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจ 
   (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ 
   (ง)   โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ)   โรคพิษสุราเรื้อรัง 

5.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 

6.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

 7.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  8.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

  9. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  10.  เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
  ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับ

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปได้  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสาร
บรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501  และตามความใน ข้อ 5 ของ
ค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538   

2.2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้ก าหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด องค์การบริหารส่ วน
ต าบลหนองแวงใต้ จะถือว่าขาดคุณสมบัติ  (รายละเอียดตามผนวก ก.) 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครฯ และสมัครเข้ารับการสรรหาและการ

เลือกสรรด้วยตนเองได้  ณ  ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัด
สกลนคร ตั้งแต่วันที ่20 - 28  เมษายน  2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เป็นต้นไป  ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
ผู้สมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้สมัครสอบมีสิทธิ์เลือกต าแหน่งที่สมัครได้เพียง  1 ต าแหน่งเท่านั้น   
สอบถามรายละเอียดได้ที่  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  โทรศัพท์หมายเลข                 
0 – 4270 – 4788 
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4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายะเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้องมายื่นในวันสมัคร ดังนี้ 
1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน

ไม่เกิน  6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จ านวน  3  รูป โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้
ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 

2.  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ จ านวน  1  ฉบับ 
3.  ส าเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง (พร้อมฉบับจริง) ที่ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศที่รับสมัครนี้ โดยคุณวุฒิการศึกษาต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 

4.  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 

5. ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ 
นามสกุล เพศชายต้องมีใบรับรองพ้นภาระทางทหาร ฯลฯ (ถ้ามี) 

6. พนักงานจ้างผู้มีทักษะ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่แสดงว่า
เป็นผู้มีความสามารถในการท างานไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
การสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 100 บาท ซึ่งองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6. เงื่อนไขในการสมัคร 
6.1  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรได้คนละ 1 ต าแหน่ง เท่านั้น 
6.2  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  ในข้อ 2 โดยจะต้อง
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.3  ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่า
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 137  

6.4 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัคร ให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือ
คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม 
ประกาศรับสมัครดังกล่าวหากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
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7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ 

7.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร เพ่ือประเมินสมรรถนะ  ในวันที่ 29  เมษายน 2563  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้ 

7.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะท าการประเมินสมรรถนะความรู้ความสมารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  ในวันที่ 30  เมษายน 2563 เวลา 
09.00–12.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

7.3 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  จะท าการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)  ในวันที่ 
30 เมษายน 2563  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
ใต้ 

7.4 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ
จะเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรหรือไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะได้ เมื่อตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจึงไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
8.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือ

เป็นพนักงานจ้างโดยยึดหลักสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ทางราชการเป็นส าคัญด้วย
กระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปรงใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

8.2 หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
จะยึดหลักสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 

วิธีการสรรหาโดยการสอบแข่งขัน ดังนี้ 
(1)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
(2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
(3) สอบสัมภาษณ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะท าการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าว

ในรูปของวิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยยึดหลักสมรรถนะ รายละเอียดตามภาคผนวก ข. 

9. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน

สมรรถนะ ดังนี้ 
9.1  การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
9.2  การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
9.3  การสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
เมื่อน าคะแนนการประเมินสมรรถนะท้ัง 3 ด้านมารวมกันแล้วต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

     10 . การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร 
     จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ในวันที่ 1  
พฤษภาคม 2563   ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้เป็นอันยกเลิก 

/หรือสิ้นสุด....... 
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หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อการสรรหาและการเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

     11.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะท าสัญญาจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและการ
เลือกสรรได้ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ก าหนด และหลังจากที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.) ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น โดยเรียงตามล าดับที่ ที่ได้ประกาศขึ้น
บัญชีไว้  ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการ
เลือกสรรได ้

     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง
ดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าได้
หลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหาก 
ผู้ใดได้รบัข่าวประการใดเก่ียวกับการแอบอ้าง หรือทุจริตเพ่ือให้ผ่านการสรรหารและการเลือกสรรได้ โปรดแจ้ง
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรได้ทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  13   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
 
                                                        (นางขนิษฐา  ชูกลิ่น) 
                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฎิบัติหน้าที่ 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก  (ก) 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 
และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ลงวันที่  13   เมษายน 2563 

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

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

สังกัดหน่วยงาน   กองคลัง 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานตามภารกิจ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีปูาย ค่าธรรมเนียม 

ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเปูาที่
ก าหนด 

1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บได้
อย่างครบถ้วน 

1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้เพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐานเพ่ือเป็น
ข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 

1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้  สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆ จัดเก็บ
รักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลในการด าเนินงาน 

1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุมหรือ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 

1.8 ประสานงานในระดับฝุาย หรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงาน 
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2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ

ช่วยเหลือและร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางบัญชีพาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4 ปี  และไม่ก่อนวันที่  ก.อบต.จังหวัดสกลนคร ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบการจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทน       ปวช.   9,400   บาท/เดือน 
       ปวท.          10,840 บาท/เดือน 
       ปวส.          11,500  บาท/เดือน 
ค่าครองชีพชั่วคราว   ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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ภาคผนวก  (ก) 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 
และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ลงวันที่  13  เมษายน 2563 

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

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สังกัดหน่วยงาน   ส านักปลัด 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานตามภารกิจ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.  ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ปฏิบัติงานด้านการปูองกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ  เช่น อัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย  ในด้านชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน  

1.2 เฝูาระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายใน รูปแบบต่างๆ เพ่ือด าเนินการปูองกัน
เชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์  

1.3 จัดตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้
ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การ  ด าเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.4 รวบรวม จัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ส ารวจแหล่งน้ า เส้นทางจราจร 
แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพ่ือจัดท าแผนปูองกันรับ สถานการณ์ และ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์  

1.5 จัดท ารายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือรายงาน
ผู้บังคับบัญชา  

1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างม ีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ ด้านการบริการ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือ
ทางช่าง เครื่ องยนต์  ช่ างไฟฟูา ช่ างโยธา ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน ช่ างเชื่ อมและโลหะแผ่น  
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟูา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี 

/อุตสาหกรรม......... 
 



 
  

อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ  
ส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟูา ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟูา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางช่าง เครื่ องยนต์  ช่ างไฟฟูา ช่ างโยธา ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน ช่ างเชื่ อมและโลหะแผ่น  
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟูา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้ 

ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4 ปี  และไม่ก่อนวันที่  ก.อบต.จังหวัดสกลนคร ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบการจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทน       ปวช.   9,400   บาท/เดือน 
       ปวท.          10,840 บาท/เดือน 
       ปวส.          11,500  บาท/เดือน 
ค่าครองชีพชั่วคราว   ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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                                             ภาคผนวก  (ก) 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 
และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 ลงวันที่  13  เมษายน 2563 

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

ชื่อต าแหน่ง    ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก  (ผู้ดูแลเด็ก) 

สังกัดหน่วยงาน   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยของเด็กเล็ก สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความเสียสละ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องานหรือ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฎิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน เกณฑ์ ให้
ความรู้แก่เด็กโดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้  ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยของเด็กใน
ขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีอายุไม่ต่ ากว่า  18 ปี บริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปี 
2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. มีสุขภาพแข็งแรง 
4. มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
5. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ  จะ

ปฎิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
6. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได้ 
2. สามารถสอนด้านพัฒนาการเด็กได้ 
3. สามารถจัดโภชนาการส าหรับเด็กได้ 
4. มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
5. มีไหวพริบ ปฎิภาณท่ีดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี 

 
 
 
 

/ระยะเวลา........ 



 
 

 
ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  1 ปี   

อัตราค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทน       9,000  บาท/เดือน 
ค่าครองชีพชั่วคราว   1,000 บาท/เดือน  ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,000  บาท/เดือน 
 
 
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ผนวก ข) 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ลงวันที่  13  เมษายน 2563 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหารและการเลือกสรร  ดังนี้ 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(ก)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป      โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 50 ข้อ                   
คะแนนเต็ม 100  คะแนน 

(ข) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 50 ข้อ             
คะแนนเต็ม 100  คะแนน 

(ค)   สอบสัมภาษณ์  โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้  
   2.1  การประเมินสมรรถนะความรู้  (ภาค ก)  และความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาค ข) 
ใน วันที่ 30  เมษายน 2663  เวลา  09.00 น. – 12.00 น  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้ 
   2.2  สอบสัมภาษณ์  ใน วันที่ 30  เมษายน 2563  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หนองแวงใต้ 
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