
 

 
                                         
                                                                   
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
*********************************** 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ จ านวน 4 ต าแหน่ง 4 อัตรา 
 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 
ประกอบกับ มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2557 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0037.2/1891 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 
ให้ความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2558-2560 ) โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 
2557 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1 ต าแหน่ง  นักการ (ท่ัวไป)     จ านวน  1  อัตรา 
1.2 ต าแหน่ง   คนงานทั่วไป (ทั่วไป)    จ านวน  1  อัตรา 
1.3 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ)  จ านวน  1  อัตรา 
1.4 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ภารกิจ)   จ านวน  1  อัตรา 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ) 
2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 

ต าแหน่ง ดังนี้ 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
                 2.1.1 สัญชาติไทย 
                 2.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  60  ปี  
                2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิต
ฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ตามที่ก าหนดในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
                 2.1.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
                 2.1.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกท้องถิ่น 
                 2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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                 2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
                 2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
        2.1.10 ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
                 2.1.11 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
        2.1.12 ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “รับรองส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ 
วันที่ ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ   
  3  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมกับหลักฐานด้วยตนเอง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลา
ราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และลงลายมือผู้สมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร และผู้สมัครสอบมีสิทธิเลือกต าแหน่งที่สมัครได้เพียง 1 
ต าแหน่งเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
โทรศัพท์หมายเลข 0-4321-0952 และทางเว็บไซต์ www.nongplamo.go.th 
 4.เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารหลักฐานยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ  ดังต่อไปนี้ 

1.รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  สวมเสื้อสุภาพ  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวไม่
เกิน  6  เดือน          จ านวน  3  รูป 

2.ใบประกาศนียบัตรการศึกษา หนังสือรับรองว่าส าเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่าที่ไม่ต่ ากว่านี้  
         3. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน  1  ฉบับ 
          4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน  1  ฉบับ 
        5. ส าเนาใบส าคัญทางทหาร  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน  1  ฉบับ    
          6. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  
          7. ส าเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ  เช่น  หนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล  หรือใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง        จ านวน  1  ฉบับ 
 8. หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)   จ านวน  1  ชุด 
 9. ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด เอ4 
หมายเหตุ เอกสารและหลักฐานทุกชนิดให้น าฉบับจริงมาประกอบการพิจารณา ส าหรับการรับสมัครครั้งนี้
ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศ
รับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน ถูกต้อง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   
จ านวน  100  บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ขอสงวนสิทธิการจ่ายคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

http://www.nongplamo.go.th/
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 6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 การด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ก. ภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  30  คะแนน 
ข. ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม  30  คะแนน 
ค. ภาค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  40  คะแนน 

การด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างท่ัวไป  
ก. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
ข. ทดสอบความรู้ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
หมายเหตุ หลักสูตรและวิธีการด าเนินการสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ในวันที่  17 
พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
และทางเว็บไซต์ www.nongplamo.go.th  
 8. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ก าหนดสอบแข่งขันวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 
09.00 – 16.00 น. ณ  หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ (ภาคเช้าสอบ
ข้อเขียนหรือปฏิบัติ ภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์) 
          9. เกณฑ์การพิจารณาสอบคัดเลือก 
           9.1 ต้องท าข้อสอบปฏิบัติผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  
           9.2 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และจากการสัมภาษณ์ทั้งนี้อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงที  
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม  และคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
          10. เกณฑ์การตัดสิน 
              เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะต้องเป็นผู้สอบได้ในภาคปฏิบัติต้องได้คะแนนไม่
น้อยกว่า 60 คะแนน ถึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และจะเลือกบรรจุผู้ที่ได้รับคะแนนรวมทั้งสองภาคสูงสุดเป็น
อันดับแรก โดยคณะกรรมการจะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย  ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน
อีก  จะพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า  และถ้าคะแนนเท่ากันอีก  จะพิจารณา
จากล าดับที่ในการสมัครสอบ 
          11. การขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จะประกาศรายชื่อบัญชีที่ผู้สอบคัดเลือกได้  จะเรียงล าดับที่
จากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน  และให้ผู้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า   โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จะข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ไม่เกิน  
1  ปี  นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 

http://www.nongplamo.go.th/


 ๔ 

 
12. การประกาศรายช่ือผู้คัดเลือกและการขึ้นบัญชี 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ จะประกาศผลการสอบแข่งขัน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2558  ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ และ ทางเว็บไซต์ www.nongplamor.go.th 
          13.  ระยะเวลาการจ้าง และอัตราค่าตอบแทน 

13.1 การจ้างพนักงานจ้าง จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดขอนแก่น ก่อนจึงจะท าสัญญาจ้างได้   ดังนี้ 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ   ท าสัญญา คราวละ   4  ปี 
- พนักงานจ้างทั่วไป    ท าสัญญา คราวละ   1  ปี  

13.2 อัตราค่าตอบแทน 
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จะได้รับอัตราค่าตอบแทน  9,400 บาท/เดือน และค่า

ครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน 
 - พนักงานจ้างทั่วไป  จะได้รับอัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน และค่าครองชีพ

ชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน 
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารการสมัครได้ที่  ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
                (ลงชื่อ)  

(นายจรัส  ผิวขม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nongplamor.go.th/


 ๕ 

 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
เร่ือง การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกจิ 

และพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่  21  ตุลาคม 2558 
 

 
1. ชื่อต าแหน่ง      ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 สังกัดหน่วยงาน   กองช่าง 
 ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือ
ตามค าสั่งหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับหมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหน้าที่ขั้นต้นทางด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยในการสร้าง ตรวจ
แก้ ซ่อม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ดัดแปลง ประกอบติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เก่ียวกับไฟฟ้า ควบคุม
ตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้าช่วยในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม
เครื่องจักร  เครื่องมือเครื่องใช้ที่เก่ียวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน  และ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคโทรนิคส์  
หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ใน 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  ๔ ปี 
  อัตราค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนเดือนละ    9,400  บาท 
   
 
 



 ๖ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

เร่ือง การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกจิ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่  21  ตุลาคม 2558 

 
2. ชื่อต าแหน่ง    ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้
  สังกัดหน่วยงาน   กองคลัง 
 ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนที่ไม่ยาก 
ภายใต้การก ากับตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือ
ละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ ส ารวจ รับแบบแสดงรายการ ค าร้อง ค าขอ หรือเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นตอน ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้
จากทรัพย์สินและรายได้อ่ืนๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท าน้ าแข็งเพ่ือการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมตรวจรักษา
โรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนส่งสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืนๆ ตามข้อบังคับต าบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับต าบล ค่าอากรฆ่าสัตว์ 
ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริม
สุขกิจการองค์การบริหารส่วนต าบล เงินฝากธนาคาร ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์ ค่าจ าหน่ายค าร้องต่างๆ 
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและ
เรื่องอ่ืนๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือรายๆได้อ่ืน ๆ รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงาน ลงรหัสใบ
แสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่าทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ 
การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชา
บัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ) หรือทางอ่ืน ที่ ก.อบต.ก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
  อัตราค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนเดือนละ    9,400  บาท 



 ๗ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

เร่ือง การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกจิ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 21  ตุลาคม 2558 

 
3. ชื่อต าแหน่ง    ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
  สังกัดหน่วยงาน   ส านักปลัด 
 ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป งานปูน งานไม้ งานก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
หมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับหมอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ในงานไม ้งานปูน หรืองานก่อสร้าง อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ใน 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  ๑ ปี 
  อัตราค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนเดือนละ    9,000  บาท 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

เร่ือง การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกจิ 
และพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 21  ตุลาคม 2558 

 
4. ชื่อต าแหน่ง    ต าแหน่ง นักการ 
  สังกัดหน่วยงาน   ส านักปลัด 
 ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป งานเปิด-ปิด ส านักงาน จัดสถานที่เมื่อมีการประชุม การท า
ความสะอาดภายในอาคารส านักงาน งานรับ -  ส่งหนังสือ  เดินหนังสือในส านักงานและนอกสถานที่และ
ปฏิบัติงานอ่ืนใด  ซึ่งมิใช่งานเกี่ยวกับการหนังสือหรือวิชาชีพ หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับหมอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความสามารถในการจัดและตกแต่งสถานที่เมื่อมีการประชุม มีความรู้ความ 

ช านาญในการรักษาความสะอาดของส านักงานหรือสถานที่ 
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  ๑ ปี 
  อัตราค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนเดือนละ    9,000  บาท 
   
 
 
 
 
 
 
 


