
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารสว่นต าบลโรงหีบ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
--------------------------------- 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์          
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ตามแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 จ านวน 2 ต าแหน่ง  2 อัตรา 

อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม            
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองคลัง) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ผู้มีคุณวุฒิ)   จ านวน  1  อัตรา 
1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ)    จ านวน  1  อัตรา 

2.   คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 

     2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
      (๑) มีสัญชาติไทย    
      (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)  
     (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ        

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

           (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
           (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
           (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
            (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
           (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

         (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

            (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

/-(7) ไม่เป็น... 
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 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                   
                                (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ            

  (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ

รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 
 

           3. การรับสมัคร 
                           3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                                  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ตั้งแต่วันที่ 14-30 กรกฎาคม  2564  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงหีบ หมู่ที่ 2 ต าบลโรงหีบ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันและเวลาราชการ(08.30 -
16.30 น.) สอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์  034 702840 ต่อ 101 หรือทางเว็บไซต์ 
www.rongheep.go.th  
                           3.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
                                 ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
                                     (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน     
6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อหลังรูปถ่ายทุกรูป     จ านวน 3  รูป  

                                (2) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 

                            (3) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ 

                 (4) หลักฐานการศึกษา พร้อมส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ 
               (5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง 

ข้อ 6 (5) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย (ฉบับจริง)  จ านวน 1  ฉบับ 

            (6) เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล หรือใบขึ้น
ทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) (ถ้ามี)      จ านวน 1 ฉบับ 

          3.3 คา่ธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
                          ผูส้มัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ต าแหน่งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
แล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด 

/-3.4 เงื่อนไข... 
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             3.4 เงื่อนไขการสมัคร 

         ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อันเป็นผล
ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
             องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกสรร 
                         ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน รายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตามแนบท้าย (ภาค ผนวก ข.)  
    วันที่ 6 สิงหาคม 2564 (สอบข้อเขียน) ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
                               เวลา 09.00 – 10.30 น.  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
                               เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
                               เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป  สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 

 6. เกณฑ์การตัดสิน 
                              ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ         
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (ภาค ค.) แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

  7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
                                องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับคะแนน
ที่สอบได้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม หรือเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ www.rongheep.go.th  

                               ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดลงไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี หรือนับแต่        
วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่า
จ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในลักษณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ อาจพิจารณาจัดจ้าง      
ผู้ผ่าน การเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
           องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ 1 ในบัญชี มาท า

สัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยจะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม 
(ก.อบต.จังหวัด) และองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบขอสงวนสิทธิ์ในการท าสัญญาจ้าง และการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ต่อเมื่อผู้นั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงครามแล้วเท่านั้น 
 

/-ผู้สนใจ... 
 

http://www.rongheep.go.th/
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ภาคผนวก ก 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2564 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
สังกัด   กองคลัง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ า เป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก า กับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
    1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีปูาย ค่าธรรมเนียม 

ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป  ตามเปูาหมาย       
ที่ก าหนด  

    1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถ จัดเก็บ
ได้อย่างครบถ้วน  

    1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง  

    1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน         
เพ่ือเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา  

    1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง 
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมีความ 
ถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

    1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆ 
จัดเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้เป็น 
ข้อมูลในการด าเนินงาน  

    1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุม
หรือด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง  

    1.8 ประสานงานในระดับฝุาย หรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป         
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ  การท างานของ
หน่วยงาน  

2. ด้านการบริการ  
    2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา 

หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ  
    2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ

ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น  ประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงาน  

/-คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต 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 าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  บัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร
และธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

 
ระยะเวลาการจ้าง 

ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี (ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.เห็นชอบ) 
 

อัตราค่าตอบแทน 
ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา     

ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง อัตราเดือนละ  9,400 บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 

วิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง อัตราเดือนละ 10,840 บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 

วิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง อัตราเดือนละ 11,500 บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2564 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง       ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
สังกัด   กองช่าง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ า เป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามแนวทางแบบอย่างข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
    1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตาม

หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ  
    1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
    1.3 ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่า ก่อสร้าง  
    1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ  มอบหมาย 

พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
    1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง  
2. ด้านการบริการ  
    2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ   
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  

    2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือ ขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน ของหน่วยงาน
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

    2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือ

ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค สถาปัตยกรรม โยธา 
ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ           
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

/-3. ได้รับ... 
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3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา หรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา  
ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได ้

 
ระยะเวลาการจ้าง 

ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี (ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.เห็นชอบ) 
 

อัตราค่าตอบแทน 
ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา     

ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง อัตราเดือนละ  9,400 บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 
5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 

วิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง อัตราเดือนละ 10,840 บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 
6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 

วิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง อัตราเดือนละ 11,500 บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก ข 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2564 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
สังกัด   กองคลัง 
 

หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
      ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน(ปรนัย) ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

ของต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 
- เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
- ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล การคิดค านวณ 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนน 100 คะแนน) 
                 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน(ปรนัย) มีเนื้อหาดังนี้ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.2564 
- พระราชบัญญัติภาษีท่ีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
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ภาคผนวก ข 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2564 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง       ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
สังกัด   กองช่าง 

หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
      ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน(ปรนัย) ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

ของต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 
- เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
- ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล การคิดค านวณ 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนน 100 คะแนน) 
                 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน(ปรนัย) มีเนื้อหาดังนี้ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
- มาตรฐานถนน ทางเดิน ทางเท้า 
- ความรู้ทางวิชาช่างโยธา การจัดการก่อสร้าง การเขียนแบบ การส ารวจ ทฤษฎีโครงสร้าง 

 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


