
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 
...................................................... 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

 ๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ  
        ๑.๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเกษตร 
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒. คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 
  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑. มีสัญชาติไทย 
   ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   ๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
   ๕. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล ดังนี้ 
     ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
    ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   ๖. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล และกฎหมายว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

 
/7. ไม่เป็นผู้บกพร่อง... 
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   ๗. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๘. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๑๐. ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๑๑. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิหากิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
    ๑๒. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   ๑๓. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 
    ๑๔. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
         ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๓.  การรับสมัคร 
  ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
        องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองจะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่  14 พฤษภาคม 2564 
ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูเขาทอง  หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ ๐-๔๓๐3-0482 และติดต่อ
ขอรับใบสมัครได้ตัง้แต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ 
  ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   ๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์ จำนวน  ๑  ชุด 
   ๒. สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
    ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๕. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน  ๖  เดือน  

    ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป 
   ๖. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)  

    จำนวน  ๑  ฉบับ 
/๗. ใบรับรอง... 
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๗. ใบรับรองแพทย์  จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

   ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  ๑๐๐  บาท 

   ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
          ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ที่สมัคร อันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

   ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ  
       องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 
25 พฤษภาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง และดำเนินการประเมินสมรรถนะในวันที่  
27 พฤษภาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 

  ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกภาควิชา 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้   

  ๗.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
       องคก์ารบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้  
ในวัน 28 พฤษภาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับตั้งแต่
วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

 ๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง กำหนด 

    ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

      
            (นายสมปอง ไชยดำ) 
                     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
                    รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 



แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

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

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหลัก   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏบิัติในดา้นตา่ง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ  
       1.1 ชว่ยทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รับรอง ทางด้าน
วิชาการเกษตร เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
       1.2 ผลิตและให้บริการ ด้านพืช ไหม และปัจจัยการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย และมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
       1.3 ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร เช่น การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย การพัฒนา ที่ดิน การ
ส่งเสริมการเกษตร การจัดการไร่นา การใช้น้ำ เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ และเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร
และบุคคลทั่วไป 
       1.4 ชว่ยวางแผน ส่งเสรมิการผลิต จัดทำโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูการปลูกพืชประจำถิ่น การอนุรักษ์
ธรรมชาติโดยลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรและอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก 
       1.5 ชว่ยตรวจและควบคุมการนำเข้า ส่งออก และการนำผ่านของพืช ผลผลิตจากพืชและวัสดุ
การเกษตรและช่วยตรวจสอบเพ่ือออกใบอนุญาต และเพ่ือควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมาย  
       1.6 จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถ
นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้  
  2. ด้านการบริการ 
       2.1 สาธิต แนะนำ ส่งเสริม ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร  
ยุวเกษตร หรือบุคคลทั่วไป เพ่ือนำความรู้ ไปปฏิบัติ 
       2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตรเพ่ือให้มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิานทางด้านการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติเก่ียวกับการเกษตร
ด้านตา่ง ๆ เชน่ การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรบัปรุงดนิ การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช การส่งเสริมและเผยแพร่
วิชาการเกษตรแก่เกษตรกร การควบคุมการนำเข้าและส่งออกของพืชและผลิตผลจากพืชและวัสดุการเกษตร ตลอดจนการ
ช่วยเหลือนักวิชาการเกษตรในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย เก่ียวกับวิชาการเกษตร และปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่
เก่ียวข้อง  



  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร  หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ได้ 
  2. ได้ รั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร เท ค นิ ค ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า ง อ่ื น ที่ เที ย บ ได้ ใน ร ะ ดั บ เดี ย ว กั น  
ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์  
การเกษตรหรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 
ตำแหน่งนี้ได ้
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีภูมิ
ทัศน์หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาหรือ
ทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจและ
สหกรณ์  เทคโนโลยีภูมิทัศน์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
      1.  เป็นผู้มีความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
  2.  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานในหน้าที่อยู่เสมอ   
 3.  มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 4.  มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนกฎหมาย   
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
      ๕  มีความสามารถในการใช้ภาษา การถ่ายทอดความรู้ หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการ
ประเมิน 

1. ความรู้   
    (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่จะจ้าง) 
    1.1  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
            -  ทดสอบเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน   
    1.2  วิชาภาษาไทย 
            -  ศัพท์การเขียนตัวสะกด ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ 
            -  ความเข้าใจภาษา การอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ 
2.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับงานที่จะ
จ้าง) 
     2.1  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
            -  มีความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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            -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
            -  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
            -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
            -  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
            -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
            -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
            -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
3.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1  วิสัยทัศน์ 
     3.2  บุคลิกภาพ 
     3.3  เจตคติ ท่วงทีวาจา เชาว์ปัญญา 
     3.4  ความรู้ความสามารถ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
     3.5  การทดสอบการปฏิบัติงานและความคิดสร้างสรรค์ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
ระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน 3  ปี 
อัตราว่าง 1 อัตรา 
ค่าตอบแทน ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวช. 9,400 บาท ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวท. 10,840 
บาท ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวส. 11,500 บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 


