
 
 
 
 

                   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
************************ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวงาม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65  จ านวน  4  ต าแหน่ง  4  อัตรา 

                     ฉะนั้น  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  ประกอบกับมาตรา  ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด 4 ข้อ 18 และ ข้อ 19 ลงวันที่  30 มิถุนายน  
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทพนักงานจ้างท่ีรับสมัคร 
ส านักปลัด 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           จ านวน  1  อัตรา 
กองคลัง 
-    พนักงานจ้างตามภารกิจ        

          1.   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จ านวน   ๑  อัตรา     
         กองช่าง  

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน   1  อัตรา 
 2.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จ านวน   1  อัตรา 

 2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 
 
 

      ๒.1. คุณสมบัติท่ัวไป   
             ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2547  ดังนี้ 
       1)  มีสัญชาติไทย 
       2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกินหกสิบปี 
       3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย       
                4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบหรือ เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล  ดังนี้    

       ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                    ข. วัณโรคในระยะอันตราย                    
                    ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                    ง. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

/.6) ไม่เป็น.. 
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          5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
 6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกบริหารท้องถิ่น 
            7) ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
            8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือ ไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

                  9)    ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
                          10) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

    ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  ไม่รับสมัครสอบและไม่
อาจเข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  ทั้งนี้  เป็นไปตามนัยหนังสือส านักงาน  ก.พ. ที่ นร.  ๐๙๐๔/ว ๙  
ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐, หนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๒๑  และความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

    หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานจ้างหรือพนักงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
พนักงาน  พนักงานจ้าง  ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

             2.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้   (ภาคผนวก ก.) 

              3. ระยะเวลาการจ้าง 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน 4  ปี และจะมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างใหม่หรือเลิกจ้าง 
 

             4. การรับสมัคร 

  ๔.๑  ผู้สมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  23 
พฤษภาคม  2565  ถึงวันที่  31   พฤษภาคม  2565  ในวันเวลาราชการ ณ ส านักงานปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวงาม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30น.   หรือ
สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข  045- 210814 หรือ ที่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 
www.Bng.go.th   
                 ๔.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

                    ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมน าเอกสาร ฉบับจริง  และส าเนาหลักฐานพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ  1  ชุด  มายื่นในวันสมัคร
ดังนี้ 

1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด าขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน   6   เดือน  
(นับถึงวันสมัคร)   จ านวน  3  รูป  ( เขียนชื่อ - สกุลไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป) 

2) ทะเบียนบ้านและส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   
3) บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

 
/.๔.วุฒิการศึกษา...   

http://www.bng.go.th/
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4) วุฒิการศึกษา  และส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการ 
เรียนที่ระบุสาขาที่ใช้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะสมัครสอบแข่งขั น  กรณีที่หลักฐาน
ทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  อย่าง
ละ  ๑  ฉบับ 

5) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับตัวจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีก าหนดซึ่งออก 
ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกายถึงวันสมัครสอบแข่งขัน  

6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชือ่สกุล  ฯลฯ ( ถ้ามี) 
 

ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและหากทราบภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร  
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   

 4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
       ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  อัตราค่าธรรมเนียม   100   บาท   

ส าหรับค่าธรรมเนียมในการสมัครนี้  จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรแล้ว  เว้นแต่  มีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนั้น  เนื่องจากมีการทุจริต  หรือส่อไปในทาง
ทุจริต  จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัคร  เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตนั้น 
                 ๔.๔ เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับรองสมัครนี้จริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัคร ไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความ ที่
แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  จะไม่รับสมัคร หรือ อาจถอดชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สอบแข่งขัน  หรือบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แล้วแต่กรณี 
 
           ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร    
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและก าหนด วัน เวลา สถานที่สอบ  
ภายในวันที ่ 1 มิถุนายน  ๒๕65  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัด
อุบลราชธานี  หรือสามารถตรวจสอบได้ท่ี  www. Bng.go.th   
 
 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้    (ภาคผนวก ข.) 
 

๗. วัน เวลาและสถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
        องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  โดยประเมิน
สมรรถนะ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม รายละเอียดดังนี้ 
           /..วันที่สอบ.. 
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วันที่สอบ เวลา การประเมิน คะแนนเต็ม 
6 มิถุนายน 2565 09.00 – 10.00 น. 

 
11.00 – 12.00 น. 

- ทดสอบภาค ก.( ความรู้ความสามารถทั่วไป) 
 
- ทดสอบภาค ข. (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง ) 
 

100 
 

100 

 6 มิถุนายน ๒๕65 13.0๐ น. เป็นต้นไป -ทดสอบภาค ค. (ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์ )) 
 

๑๐๐ 

 
            8. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนน
รวม  แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้เรียงตามล าดับที่จากคะแนนรวมสูงสุด  
มาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ( ภาค ข )  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับ    
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
   หากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  ตรวจสอบภายหลังพบว่า  ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใด  มี
คุณสมบัติไม่ตรงหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้สอบแข่งขัน หรือพิจารณาไม่ให้
ผ่านการแข่งขัน และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริต จะด าเนินทางกฎหมายกับผู้นั้น 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  ด าเนินการเลือกสรรดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการโดยยึด
หลักการความรู้ ความสามารถ และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการเลือกสรรได้  และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้าง  
หรือทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกสรร  โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรทราบ 
 
            9. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  โดย
จัดเรียงล าดับจากผู้สมัครสอบ ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในวันที่  7 มิถุนายน  2565 เวลา  10.00  น.
เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี และ สามารถ
ตรวจสอบได้ท่ี  www. Bng.go.th  
 

10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ 
10.1 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ให้เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงสุด 
  10.2 บัญชีผู้สอบได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบอย่าง
เดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 

/.11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
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11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  11.1 ถ้าผู้สอบได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบได้ 
  11.2 ถ้าผู้สอบได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้
ก าหนดไว้ในประกาศ ฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
  11.3 ผู้สอบได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว เมื่อถึงล าดับที่ที่จะต้องได้รับการบรรจุแต่งตั้งไม่มาแสดงตน
ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด   
  11.4 บัญชีผู้สอบได้ใช้เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงามเท่านั้น 
 

12. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบได้ คือ 
  (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
  (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุแต่งตั้ง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
  (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่ง  
ที่สอบได ้
  (4) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้แล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน
บัญชีผู้สอบได ้
            13.  การจ้าง 
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  
ตามล าดับที่  ที่ข้ึนไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  และ  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  จะท าสัญญาจ้างเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
                        ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และยื่นใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  อ าเภอ
เดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
       จึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่   11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

( นายบัวกัน  บุญน า ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
ภาคผนวก ก. 

แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่   11  พฤษภาคม 2565 
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

**************** 
ต าแหน่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 

ประเภท ของพนักงานจ้าง  ตามภารกิจ 
 

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า  ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การ

ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ด าเนินไป
ด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ 
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน 
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการ  ค้นหาส าหรับใช้
เป็นหลักฐานตรวจสอบได้  

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่  
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  

1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป  

1.6 ด าเนินการเกี่ยวกบัพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น 
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และ
สถานที่ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี  ความ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน       
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ 
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ 
ฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ด าเนินงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  

/1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูล 
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1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.  
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ใน
เรื่องการประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ก าหนดเวลา 
และบรรลุวัตถุประสงค์  

1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ         
ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์              
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ 

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ต่อไป  
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ 

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา     

ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่  ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน             
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่  ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา    
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่  ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
      ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1  
 

/.1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย 
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1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 1 
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 1 
 

2. ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1  
2.2 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1  
 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน    ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1  
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 1  

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย  ระดับ 1  
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์    ระดับ 1 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 

 

อัตราค่าตอบแทน 
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือน 9,400.-  บาท  
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือน 10,840.- บาท          
 - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือน 11,500.- บาท 

  

ระยะเวลาการจ้าง 
- ท าสัญญาจ้างไม่เกิน คราวละ  4  ปี  โดยจะมีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
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ต าแหน่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 

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

ประเภท ของพนักงานจ้าง  ตามภารกิจ 
 

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนที่ค่อนข้างยากภายใต้การ
ก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค าสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ    ค าร้อง  ค าขอ ค าอุทธรณ์หลักฐาน
แสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน  หรือรายการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินภาษี  ตรวจแบบแสดงรายการและเอกสาร
แนบเรื่อง  ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ค านวณภาณี  ค่าปรับเงินเพ่ิม  แจ้งการผลประเมิน  ค าชี้ขาดการอุทธรณ์
ชี้แจงให้เหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง  ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม  
ค่าธรรมเนียม     ใบอนุญาตการท าน้ าแข็งเพ่ือการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  และใช้เครื่อง
ขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขน สิ่งปฏิกูล  
ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับต าบล  ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและ
ข้อบังคับต าบล        ค่าอากรการฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาดสด  ค่าเช่าแผงลอย  ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ  
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  ค่าจ าหน่วยเวชภัณฑ์  ค าร้องต่าง ๆ 
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น  รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด  
ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม
และรายได้อ่ืน  สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ  ควบคุมหรือ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.),อนุปริญญา  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี     

พณิชยการ    เลขานุการ    การตลาด  การขาย  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  การจัดการ  การบริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือทาง
อ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
      ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1  

/.1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย 
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1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 1 
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 1 
 

2. ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1  
2.2 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1  
 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน    ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1  
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 1  

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย  ระดับ 1  
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์    ระดับ 1 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
 

อัตราค่าตอบแทน 
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือน 9,400.-บาท               
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือน 10,840.-บาท       
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน  เดือน 11,500.-บาท      

๑.  

ระยะเวลาการจ้าง 
   - ท าสัญญาจ้างไม่เกิน คราวละ  4  ปี  โดยจะมีการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

 
 
 
 
 
 

. 
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ต าแหน่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 

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

ประเภท ของพนักงานจ้าง  ตามภารกิจ 
 

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
      1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้ตรง
ตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
      1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
      1.3 ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
      1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
      1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
  2. ด้านการบริการ 
      2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้
รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
      2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธาเพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 

                              
               มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
      1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ สถาปัตยกรรม 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส 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 าแหน่งนี้ได้  
 

/..3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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               3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา หรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา  ส ารวจ 
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
      ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 1 
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้    ระดับ 1 
 

2. ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1  
2.2 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1  
 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน    ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1  
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 1  

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย  ระดับ 1  
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์    ระดับ 1 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 

 

อัตราค่าตอบแทน 
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือน 9,400.-บาท              
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือน 10,840.-บาท      
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน  เดือน 11,500.-บาท  
    

ระยะเวลาการจ้าง :    
- ท าสัญญาจ้างไม่เกิน คราวละ  4  ปี  โดยจะมีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
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ต าแหน่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 

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

ประเภท ของพนักงานจ้าง  ตามภารกิจ 
 

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้
งาน ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ 
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

1.2 จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบ ารุงรักษา  
1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามท่ีหน่วยงาน 

หรือกฎหมายก าหนด  
1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มี

จ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน  
2. ด้านการบริการ  

2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทาง

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทาง
อ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลังอิเล็กทรอนิกส์  

/...เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
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เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทาง
อ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
      ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน     ระดับ 1 
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 1 
 

2. ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1  
2.2 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1  
 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน    ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1  
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 1  

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย  ระดับ 1  
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์    ระดับ 1 
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
 

อัตราค่าตอบแทน 
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือน 9,400.-บาท              
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือน 10,840.-บาท      
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน  เดือน 11,500.-บาท  

 

ระยะเวลาการจ้าง 
- ระยะเวลาจ้าง ไม่เกิน  4  ปี  โดยจะมีการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
 

******************** 
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ภาคผนวก ข 
แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่   11  พฤษภาคม  2565 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี 

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

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1.ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ส านักปลัด) (คะแนนเต็ม  300  คะแนน)  ดังนี้ 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม   100  คะแนน) 
 ๑. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
  - เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
  - นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  - การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการวัดผล 
 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
  - ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป 
- ความรู้ ความสามารถทางด้านการพิมพ์เอกสาร  การจัดเก็บเอกสาร การสืบค้นเอกสาร 
ฯลฯ 
- การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power point เป็นต้น 
    ฯลฯ 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีสัมภาษณ์  จะประเมินผู้เข้าสอบ  เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่   จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน พฤติกรรมที่
ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ใน
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม  

การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม  และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ
ไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น  หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได้เพ่ือพัฒนาความเหมาะสม 
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1.ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) (คะแนนเต็ม  300  คะแนน)  ดังนี้ 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม   100  คะแนน) 

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
  - เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
  - นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  - การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการวัดผล 
 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 ๑. ความรู้ในทางงานระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้อย่างเหมาะสมแก่การ 
    ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 
  ๒.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
        และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
  ๒.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
        ท้องถิ่น พ.ศ.2521 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  ๒.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  

      พ.ศ.2538 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  ๒.๔ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  ๒.๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร 

      ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 
  ๒.๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
  ๒.๗ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจน 

      ถึงปัจจุบัน 
   ๒.๘ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   ๒.๙ พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
   2.10รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
   2.11หลักบัญชีเบื้องต้น 
 
       ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีสัมภาษณ์  จะประเมินผู้เข้าสอบ  เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่   จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน พฤติกรรมที่
ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ใน
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม  

การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม  และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ
ไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น  หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได้เพ่ือพัฒนาความเหมาะสม 
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1.ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) (คะแนนเต็ม  300  คะแนน)  ดังนี้ 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม   100  คะแนน) 

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
  - เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
  - นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  - การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการวัดผล 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

๑.  ความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒.  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังนี้ 
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
  - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๓.  มาตรฐานถนน  ทางเดิน  ทางเท้า 
  ๔.  ความรู้ทางวิชาช่างโยธา  การจัดการก่อสร้าง  การเขียนแบบ  การส ารวจ  ทฤษฎีโครงสร้าง 
  ๕.  เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 
 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีสัมภาษณ์  จะประเมินผู้เข้าสอบ  เพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่   จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน พฤติกรรมที่
ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ใน
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม  

การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม  และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ
ไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น  หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได้เพ่ือพัฒนาความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-18- 
 

1.ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (กองช่าง) (คะแนนเต็ม  300  คะแนน)  ดังนี้ 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม   100  คะแนน) 

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
  - เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
  - นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  - การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการวัดผล 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   - พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และ
เครื่องปรับอากาศ 

- ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และ
ระบบไฟฟ้า 

- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และค านวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
-  ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่ง ที่สมัครสอบ 

 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีสัมภาษณ์  จะประเมินผู้เข้าสอบ  เพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่   จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน พฤติกรรมที่
ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ใน
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม  

การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม  และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ
ไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น  หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได้เพ่ือพัฒนาความเหมาะสม 
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