
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลชะเมา 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลชะเมา 

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

 

  ดวยเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงคจะดําเนิน
สรรหาและเลือกสรรเพ่ือเปนพนักงานจางตามภารกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  อาศัยอํานาจตาม  ขอ 18  
ขอ 19  และขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  19  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการ
เลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลชะเมา  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

 ๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 
   พนักงานจางตามภารกิจ(ประเภทผูมีคุณวุฒิ)  จํานวน  2  อัตรา 
     (1)  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ    จํานวน  1  อัตรา 
     (2)  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน   จํานวน  1  อัตรา             

 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม  ตามขอ 4 ของประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี  19
กรกฎาคม 2547  ดังนี้ 

  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป 
  (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานเทศบาล 

  (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง 

  (๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 
  (๗)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

 
 
 
 

/(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ… 
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  (๘)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

  (๙)  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทาย

ประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 
 

3.  การรับสมัคร 
 

3.1  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูมีความประสงคจะสมัครสอบเปนพนักงานจาง  สามารถติดตอขอใบสมัครและยื่นใบ
สมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองได ณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตั้งแตวันท่ี  5  ตุลาคม  ๒๕60  ถึงวันท่ี  17  ตุลาคม  ๒๕60  ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดทางหมายเลขโทรศัพท ๐-758๔-5135 

3.2  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
        ผูใดประสงคจะสมัครสอบเปนพนักงานจาง ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับ
สมัครพรอมดวยเอกสารหลักฐานการสมัคร  โดยกรอกรายละเอียดใหถูกตองครบถวนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
และลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้   

  (๑)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถายครั้ง
เดียวกันและไมเกิน  ๖  เดือน นับถึงวันสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป  และใหผูสมัครเขียน ชื่อ-สกุล ตําแหนงหลังรูปถาย
ดวยตัวบรรจง 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๔)  สําเนาใบประกาศนียบัตร/สําเนาใบปริญญาบัตร  และสําเนาระเบียนแสดงผล

การศึกษา (Transcript) ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร  อยางละ  ๑  ฉบับ    
  (๕)  ใบรับรองแพทย ท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศคณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาลกําหนด  ซ่ึงออกใหไมเกิน  1  เดือน (นับแตวันท่ีตรวจรางกาย)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๖)  สําเนาหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูผานการตรวจเลือกทหาร (สด.8 หรือ สด.๔๓)                 

กรณีผูสมัครสอบเปนเพศชาย 
  (๗)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เชน  ใบสําคัญสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณีชื่อ – 

นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  ใบหยา (ถามี)  อยางละ  ๑  ฉบับ 
  

                               หมายเหตุ ผูสมัครใดไมยื่นหลักฐานหรือเอกสารขอใดขอหนึ่ง ไมมีสิทธิเขารับการ
ประเมินสมรรถนะ   
 
 
 

/3.3 เง่ือนไขการสมัคร… 
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3.3  เง่ือนไขการสมัคร 

                          ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร  สามารถเลือกสมัครไดเพียงตําแหนงใดตําแหนง
หนึ่ง  และจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร  พรอมท้ังยื่น
หลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  หรือหากภายหลังผูสมัคร
รายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวน  หรือตรวจพบวาเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไม
ตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร  ใหถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  และการรับ
สมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน  และเทศบาลตําบลชะเมาจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

                         3.4  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
                          ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครในอัตรา            
100.- บาท  คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น     
 

          4.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ 
       เทศบาลตําบลชะเมา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน 
เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันท่ี  20  ตุลาคม  2560  โดยจะปดประกาศไว  ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลชะเมา และทางเว็บไซต  www.chamao.go.th 
  

          5.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
        ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ (ผนวก ข) 

 

           6.  หลักเกณฑการตัดสิน 
         ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนการประเมินสมรรถนะแตละ
สมรรถนะไมต่ํากวารอยละ  ๖๐  โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 
 

          7.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 
        เทศบาลตําบลชะเมา จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง     
ภายในวันท่ี  3  พฤศจิกายน  2560  โดยปดประกาศไว  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา  และทางเว็บไซต  
www.chamao.go.th  โดยประกาศเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผูสอบ
ไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค)  มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูง
กวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค) เทากัน  ใหผูท่ีสมัครสอบกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา  
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไป  เม่ือเลือกสรรครบ  1  ป นับแตวันข้ึนบัญชี  หรือนับแต
วันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี  

   
 
 
 

/8. การจัดทําสัญญาจาง... 
 

http://www.chamao.go.th/
http://www.chamao.go.th/
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  8.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
      ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีเทศบาลตําบลชะเมากําหนด  ซ่ึงจะไดรับการทํา
สัญญาจางเปนพนักงานจางเทศบาลตําบลชะเมา  ตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
จาง  ตามตําแหนงวางของเทศบาลตําบลชะเมา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช               
   
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี   27   เดอืน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕60 
 
 
 
              (นายเอกชัย  คงปาน) 
                   นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 

 

แนบทายประกาศประกาศเทศบาลตําบลชะเมา 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาลตําบลชะเมา 

ลงวันท่ี  27  กันยายน  2560 

ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ สําหรับผูมีคุณวุฒิ 

ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

                   ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ี
ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

                   โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

                  1. ดานการปฏิบัติการ 

                       1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป ไดแก การรับ – สงหนังสือ การ
ลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน และการพิมพ
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพ่ือสนับสนุนใหงานตาง ๆ ดําเนินไป
ดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได 

                       1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวกตอการ
คนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 

                       1.3 รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ขอมูล
จํานวนบุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกตอการคนหาสําหรับใชเปน
หลักฐานตรวจสอบได 

                       1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด 

                         1.5 จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือแจง
ใหหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของรับทราบ หรือดําเนินการตางๆ ตอไป 

                       1.6 ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหนวยงาน เชน การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานท่ี 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีเปนไปอยางถูกตอง และมีความพรอมใชงาน
อยูเสมอ 

                       1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน(ธรรมาภิบาล) 
และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการตรวจ เพ่ือนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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                       1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพ่ือใหการประชุม
เปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 

                       1.9 จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประชุม การฝกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพ่ือใหเอกสารท่ีถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงานตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา 

                         1.10 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปดเผย ตาม พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสาร เพ่ือใหผูท่ีตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร 

                        1.11 อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานในเรื่องการ
ประชุม และการดําเนินงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค 

                       1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑงานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ และงานประชุม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

                   2. ดานการบริการ 

                         2.1 ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอ และหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

                         2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 

                         2.3 ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีจะนําไปใชประโยชนไดตอไป 

                         2.4 ผลติเอกสารตางๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

            มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

             1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  

             2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาท่ี 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  

              3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรทางดาน



การใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

ระยะเวลาการจาง 

           ทําสัญญาจางไมเกินคราวละ  4  ป และไมกอนวันท่ี ก.ท.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติใหความเห็นชอบ
การจาง 

อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 

            1. คุณวุฒิ ปวช. อัตราคาตอบแทนเดือนละ  9,400.-บาท 

            2. คุณวุฒิ ปวท. อัตราคาตอบแทนเดือนละ  10,840.-บาท 

            3. คุณวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ อัตราคาตอบแทนเดือนละ  11,500.-บาท 

 

สิทธิประโยชน 

            ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงาน
จาง  ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2547  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 

 

แนบทายประกาศประกาศเทศบาลตําบลชะเมา 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาลตําบลชะเมา 

ลงวันท่ี  27  กันยายน  2560 

 

ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ สําหรับผูมีคุณวุฒิ 

 

ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

                   ปฏิบตัิงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานระดบัต้น ซึง่ไมจํ่าเป็นต้องใช้ผู้สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญา ปฏิบตัิงานด้าน

พฒันาชมุชน ตามแนวทาง แบบอยา่ง ขัน้ตอน และวิธีการท่ีชดัเจน ภายใต้การกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบตัิงานอ่ืน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย                    

                  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

                  1. ดานการปฏิบัติการ 

                      1.1 สํารวจขอมูลเบื้องตนเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนสงเสริมพัฒนา
ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชน เพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชนและสนับสนุน
การดําเนินงานของทองถ่ินไดตรงตามความตองการและสถานการณของชุมชน 

                      1.2 สงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีความเขาใจ และมีความคิดริเริ่ม เพ่ือเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและทองถ่ินของตนโดยมุงพ่ึงพาตนเองเปนหลักและยึดคนในชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 

                      1.3 สงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชน เพ่ือสรางพลังชุมชนใหเปนฐานการพัฒนา
ชุมชนอยางถูกตองเขมแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผูนําชุมชน ผูนํากลุม/องคกร และเครือขายองคกร
ประชาชน ในการเปนท่ีปรึกษากลุม/องคกร และเครือขายองคกรประชาชน 

                      1.4 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนกระบวนการกลุม 
รวมท้ังกระบวนการชุมชนในรูปแบบตางๆ ใหประชาชนในชุมชนสามารถคิดคน วิเคราะหตัดสินใจ วางแผนและ
ดําเนินการแกไขปญหาตามความตองการของตนเองและชุมชน เพ่ือให สามารถบริหารจัดการชุมชนและทองถ่ินของ
ตนเองสูการเปนชุมชนเขมแข็ง 

                      1.5 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการและปฏิบัติงานดานเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนตางๆ แกกลุมองคกร เครือขายองคกรประชาชน 
และชุมชนในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ในทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจฐานราก 
มีความเขมแข็ง สมดุล และม่ันคง 
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                      1.6 ใหความรูเบื้องตนแกประชาชนในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนตลอดจน
ดําเนินการและเอ้ืออํานวยใหเกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือให ประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็นและมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

                      1.7 เปนผูนําและเปนท่ีปรึกษากลุมในการพัฒนาทองถ่ิน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ 
เขาใจและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

                      1.8 รวมจัดทําโครงการตางๆ รวมกับประชาชนในพ้ืนท่ี เชน โครงการกองทุนหมูบานโครงการ
ชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เปนตน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีและเสริมสรางใหเปนชุมชน
ท่ีเขมเข็ง 

                      1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกขแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชนท่ี 

ดอยโอกาส เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

                      1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 

                   2. ดานการบริการ 

                        2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพ่ือ
นําไปใชประโยชนในการหาขอบกพรองและหาแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราวตอไป 

                        2.2 ตอบปญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องตนเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหเกิดความรวมมือและความเขาใจท่ีดีตอกันทุกฝาย 

                        2.3 ติดตอประสานงานหนวยงานองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการชวยเหลือ บําบัด แกไข
ปญหาแกชุมชน ประชาชนในทุกดาน 

                        2.4 เผยแพรประชาสัมพันธผลงานการดําเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชนเพ่ือสรางความรู
ความเขาใจและกระตุนปลูกฝงใหประชาชนมีความสนใจใหความรวมมือ มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และมี
ทัศนคติท่ีดีตอองคกร ตอชุมชน 

                        2.5 ใหคําแนะนําตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบใหแกหนวยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูสนใจไดรับทราบขอมูลและใหความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

            มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

                   1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 



                   2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 

                   3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ีก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
 

ระยะเวลาการจาง 

           ทําสัญญาจางไมเกินคราวละ  4  ป และไมกอนวันท่ี ก.ท.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติใหความเห็นชอบ
การจาง 

 

อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 

            1. คุณวุฒิ ปวช. อัตราคาตอบแทนเดือนละ  9,400.-บาท 

            2. คุณวุฒิ ปวท. อัตราคาตอบแทนเดือนละ  10,840.-บาท 

            3. คุณวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ อัตราคาตอบแทนเดือนละ  11,500.-บาท 

 

สิทธิประโยชน 

            ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงาน
จาง  ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2547  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

แนบทายประกาศประกาศเทศบาลตําบลชะเมา 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาลตําบลชะเมา 

ลงวันท่ี  27  กันยายน  2560 

 

พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) 

 

1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   

ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1 ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  จํานวน 50 ขอ 

(1) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันดานการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 
(2) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล 
     - การคิดคํานวณ อนุกรม การสรุปความ จับประเด็น 
วิเคราะหเหตุการณ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 
(3) วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู ความสามารถในการใชภาษา 
การอานจับใจความ สรุปความ การตีความ การเลือกใชภาษา 
กลุมคํา การสะกดคํา ประโยค การแตงประโยค และคําศัพท 
(4) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
(5) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(6) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

100 ใชวิธีการสอบขอเขียน 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

2 ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)  จํานวน 50 ขอ 
(1) ขอมูลขาวสารของทารงราชการ พ.ศ.2540 
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(3) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร  
(4) ความรูเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป 
(5) ความรูท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของ
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 

100 ใชวิธีการสอบขอเขียน 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

3 ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) 
(1) ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
(2) ดานมนุษสัมพันธ  
(3) ดานความคิดริเริ่ม/ดานปฏิภาณไหวพริบ 
(4) ดานคุณธรรม/จริยธรรม 
(5) ความสามารถในการวิเคราะห จับประเด็น และวิธีคิดท่ีเปน
ระบบ ทักษะปฏิบัติงาน 

100 ใชวิธีสอบสัมภาษณ 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

 รวม 300  
 



ภาคผนวก ข 

แนบทายประกาศประกาศเทศบาลตําบลชะเมา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาลตําบลชะเมา 

ลงวันท่ี  27  กันยายน  2560 

พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) 

2. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1 ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  จํานวน 50 ขอ 

(1) ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันดานการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 
(2) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล 
     - การคิดคํานวณ อนุกรม การสรุปความ จับประเด็น 
วิเคราะหเหตุการณ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 
(3) วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู ความสามารถในการใชภาษา 
การอานจับใจความ สรุปความ การตีความ การเลือกใชภาษา 
กลุมคํา การสะกดคํา ประโยค การแตงประโยค และคําศัพท 
(4) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
(5) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(6) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

100 ใชวิธีการสอบขอเขียน 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

2 ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)  จํานวน 50 ขอ 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2553 
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
(6) ความรูท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของ
ตําแหนง      เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

100 ใชวิธีการสอบขอเขียน 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

3 ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) 
(1) ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
(2) ดานมนุษยสัมพันธ 
(3) ดานความคิดริเริ่ม/ดานปฏิภาณไหวพริบ 
(4) ดานคุณธรรม/จริยธรรม 
(5) ความสามารถในการวิเคราะห จับประเด็น และวิธีคิดท่ีเปน
ระบบ ทักษะปฏิบัติงาน 

100 ใชวิธีสอบสัมภาษณ 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

 รวม 300  



 


