
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไผ 

เรื่อง    การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงานจาง   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลไผ  อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษมีความประสงคจะรับสมัครสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา  22  ประกอบกับมาตรา  25  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่   

6  กรกฎาคม  2547  และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ    ในการประชุม  ครั้งที่   1/2561   

เมื่อวันที่   24  มกราคม  2561  ไดเห็นชอบใหพนักงานจางทัว่ไป  ตําแหนง คนงานทั่วไป  ลาออก  ตั้งแตวันที่  1  

กุมภาพันธ  2561  และในการประชุม ครั้งที่   7/2561  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2561 ไดเห็นชอบใหพนักงานจาง

ตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา  ลาออก  ตั้งแตวันที่  1   มิถุนายน  2561  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ 2561 แทนตําแหนงวาง  ดังตอไปนี้ 

  1. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร 

  1.1 ประเภท  พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูมีคุณวุฒิ) จํานวน  1  ตําแหนง   คือ 

   1. ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา    สังกัด   กองชาง   จํานวน  1  อัตรา 

  ๑.๒ประเภทพนักงานจางทั่วไปจํานวน   1   ตําแหนง   คือ 

   1. ตําแหนง   คนงานทั่วไป  สังกัด สํานักงานปลัด อบต.   จํานวน  ๑  อัตรา   

      1.3 ลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติของตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบและอัตราเงินเดือนท่ีจะไดรับในแต

ละตําแหนง  ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ 

  2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 

      2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

   (1) มีสัญชาติไทย 

   (2) มีอายุไมต่ํากวา  18  ปบริบูรณ  และไมเกิน  60  ป 

   (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้ 

    - โรคเรื้อนในระยะติดตอ  หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

    - วัณโรคในระยะอันตราย 

    - โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

    - โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

    - โรคพิษสุราเรื้อยรัง 

2/(5) ไมเปนผู...... 
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  (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

  (6) ไมดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถ่ิน 

  (7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา  เวนแต 

เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

  (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ 

  (9) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  (10) ไมเปนผูบกพรองทางศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจแกสังคม 

  (11) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

 หมายเหตุ   ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรในวันทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

กรรมการพรรคการเมือง  เจาหนาที่ในพรรคการเมือง  ผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  

ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือ 

ลูกจางของราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

        ผูสมัครจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามแบบทายประกาศรับสมัครนี้ (รายละเอียด 

ตามเอกสาร  ภาคผนวก  ก.) 

  3.  วัน    เวลา   และสถานที่รับสมัครสอบ 

  3.1 การจําหนายใบสมัคร     ณ   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไผ  สํานักงานปลัด อบต.   

ตั้งแตวันที่  20  สิงหาคม 2561  ถึงวันที่  4   กันยายน  2561 ระหวางเวลา  08.30  -  16.30 น.  เวน  

วันหยุดราชการ 

  3.2 การสมัครและสถานที่รับสมัครใหผูสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเองท่ี  สํานักงานปลัดอบต.   

องคการบริหารสวนตําบลไผ   ตั้งแตวันที่  27  สิงหาคม   2561  -  4   กันยายน   2561ระหวางเวลา  08.30  -  

16.30 น. เวนวันหยุดราชการ  สอบถามรายละเอียดไดท่ี   องคการบริหารสวนตําบลไผ  โทรศัพท   045-821200 

  3.3 วธิีการยื่นใบสมัคร    ผูประสงคสมัครฯ  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที ่ พรอมดวยหลักฐาน 

ซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตอง  และลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ  ดังตอไปนี้ 

  (1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด  1  นิ้ว  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน  6  เดือน  

จํานวน  3 รูป และใหผูสมัครเขียน  ชื่อ – นามสกุล  ตําแหนงที่สมัครหลังรูปถายดวยตัวบรรจง 

  (2)  ทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมสําเนา และบัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา  อยางละ  1  ฉบับ 

  (3) ใบรับรองแพทยซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับ 

ที่ 3  (พ.ศ. 2535)  ซึง่ออกใหไมเกิน 1 เดือน  นับตั้งแตวันที่ตรวจรางกาย  จํานวน   1  ฉบับ   

 

 

3/(4) หลักฐาน...... 
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   (4) หลักฐานที่เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  พรอมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ (คุณวุฒิ

การศึกษา) 

   (5) สําเนาหลักฐานอื่นๆ  เชน  ทะเบียนสมรส   ใบเปลี่ยน  ชื่อ – สกุล  ใบสําคัญทหารกองเกิน  

สด.9/สด.43 (ถาม)ี  ฯลฯ   อยางละ  1  ฉบับ 

   (6) สําเนาภาพถายเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษขนาด   A4  เทานั้น 
 

  สําหรับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้  ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และมี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร  และหากทราบภายหลัง  ปรากฏวา  ผูสมัครรายใด มีคุณสมบัติ

ดังกลาวไมครบถวน  องคการบริหารสวนตําบลไผ   จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการ รับสมัครและไมมีสิทธิไดรับการจาง

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  

  3.4 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร คนละ ๑๐๐ บาท   และ
ใหสมัครเขารับการเลือกสรรไดตําแหนงเดียว เมื่อผูสมัครไดสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบแลว  
จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
  4.การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก ตารางสอบ สถานทีส่อบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

  องคการบริหารสวนตําบลไผ   จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก  ตารางสอบ  สถานที่สอบ และ

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบใหทราบ  ณ   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไผ  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษในวันที่    

5  กันยายน    2561 

  5.หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

  องคการบริหารสวนตําบลไผ  จะทําการประเมินผูสมัครในภาคความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบ

ขอเขียน /ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง  โดยวิธีสอบขอเขียนและปฏิบัติ  และประเมินผูสมัครในภาค

ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสัมภาษณ (รายละเอียดตามเอกสาร  ภาคผนวก  ข.)  

  6.วัน  เวลา  และสถานที่ทําการสรรหาและเลือกสรร 

  องคการบริหารสวนตําบลไผ  จะทําการประเมินผูสมัครในภาคความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบ

ขอเขียน /ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง  โดยวิธีสอบขอเขียนและปฏิบัติ   และประเมินผูสมัครในภาค

ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสัมภาษณในวันที่  6   กันยายน    2561เวลา  09.30 -  16.00 น. 

ณ   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไผ   ตามรายละเอียดดังนี้ 

   1. เวลา  09.30  -  12.00  (ภาคเชา)  โดยวิธีการสอบขอเขียน (ปรนัย) และปฏิบัติ 

    -  ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

    -  ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง   (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

   2. เวลา  13.00 น.  เปนตนไป (ภาคบาย) 

    -  ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีสัมภาษณ   (คะแนนเต็ม  50 คะแนน) 

 

4/8.เกณฑการตัดสิน.... 
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  7. เกณฑการตัดสิน 

  ผูที่จะถือวาเปนผูสอบคัดเลือกไดจะตองเปนผูสอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ  60 จะพิจารณาจางผูที่ 

สอบไดคะแนนสูงสุด  เพื่อขึ้นบัญชีไว  และผานการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกที่แตงตั้งจากองคการ

บริหารสวนตําบลไผ   

  8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

  องคการบริหารสวนตําบลไผ  จะประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันที่   6   กันยายน    2561 

ณ   ปายประชาสัมพันธที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไผ 

  9. การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได 

  องคการบริหารสวนตําบลไผ   จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดโดยเรียงลําดับที่จากผูสอบแขงขันได

คะแนนรวมสูงสุด ลงมาคะแนนต่ําตามลําดับ   ถาไดคะแนนเทากันก็ใหผูสมัครเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับ 

ที่สูงกวา  จะข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดโดยแยกเปนแตละตําแหนง  และในการขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได  จะข้ึนบัญชีไว 

เปนเวลา   1  ป  นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี  แตถากรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ใหเปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นไวใน 

บัญชีผูสอบคัดเลือกได  คือ    

   (1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการจางในตําแหนงที่สอบได 

   (2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจางในเวลาที่ผูดําเนินการสอบแขงขันกําหนดเวลา 

   (3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ตามกําหนดเวลาที่จะจางในตําแหนงทีส่อบได 

  10. การเรียกทําสัญญา 

   (1) ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรและทําสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลไผ  จะไดรับ 

การบรรจุและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบของทางราชการกอนแตงตั้งใหเปนพนักงานจางตอไป  โดยกําหนด

ระยะเวลาจาง  ประเภท  พนักงานจางตามภารกิจ  กําหนดระยะเวลาจางไมเกิน   3  ปพนักงานจางทั่วไป  กําหนดระยะ 

เวลาการจางไมเกิน   1  ป 

   (2) การพิจารณาใดของคณะกรรมการฯ  ใหถือเปนเด็ดขาดและจะเรียกสิทธิใดๆ ไมได 

  11.  การจาง 

  ผูผานการสรรหาและเลือกสรร  องคการบริหารสวนตําบลไผ   จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรียบรอยแลวจึงจะทําสัญญาจางและสัญญาค้ําประกันตามแบบที่องคการบริหารสวน

ตําบลไผ  กําหนด 
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ     ณ    วันที่     20สิงหาคม    พ.ศ.  2561 

 
 

 

(นายประสิทธิ์     เจตนา) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลไผ 



ภาคผนวก   ก 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลไผ 

เรื่อง   การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงานจาง 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561  ลงวันที่    20    สิงหาคม  2561 

***************************************************** 
ชื่อตําแหนง  ผูชวยนายชางไฟฟา 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติบานระดับตน   ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
งานดานชางไฟฟา  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใตการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 1. ดานการปฏิบัติการ 
 1.1 สํารวจ  เขียนแบบ  ประมาณการ  ติดตั้ง  ซอม  ประดิษฐ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  ควบคุมการใชงาน  ดูแล
บํารุงรักษา  และใชงานเครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องจักรกลไฟฟา  ระบบไฟฟา  ระบบเครื่องปรับอากาศ  ระบบไฟฟา    
สื่อสารและโทรคมนาคม  ระบบสารสนเทศ  ระบบควบคุมอัตโนมัติ  ระบบอิเล็กทรอนิกส  ระบบคอมพิวเตอร  รับสง   
ขอมูลขาวสารในภารกิจที่เกี่ยวของ  เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการ 
ของหนวยงานภายในและภายนอก 
 1.2 จัดทําทะเบียน  รวบรวม  และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน  เพื่อการวางแผนบํารุงรักษา 
 1.3 ปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวของเพื่อใชในการออกใบรับรองตามที่หนวยงานหรือกฎหมายกําหนด 
 1.4 เบิกจาย  จัดเก็บ  ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน  ใหมีจํานวน เพียงพอ 
และพรอมตอการใชงาน 
 2. ดานการบริการ 
 2.1 ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  แกไขปญหา  ใหแกผูใชงานและผูรับบริการ  ทั้งภายในและภายนอก หนวยงาน  
เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ประสานงาน  แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน  เพื่อ ประกอบการ
ปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค 
วิศวกรรมไฟฟา  เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ไฟฟากําลังอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี 
โทรคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ชางไฟฟา  ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ.,ก.ท. และ 
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิขาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมไฟฟา  เทคนิควิศวกรรมอิเล็กททรอนิกส  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. 
และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
อัตราคาตอบแทน ปวช.  9,400  บาท/เดือน  และคาครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 
   ปวท.  10,840  บาท/เดือน  และคาครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 
   ปวส.  11,500  บาท/เดือน  และคาครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

ระยะเวลาการจาง คราวละไมเกิน  3  ป 



ภาคผนวก   ก 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลไผ 

เรื่อง   การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงานจาง 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561  ลงวันที่   20  สิงหาคม   2561 

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

ประเภทพนักงานจางทั่วไป 

    ตําแหนง  คนงานทั่วไป       จํานวน  ๑  อัตรา 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

              ไมจํากัดวุฒิการศึกษา 

  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

           มีลักษณะงานเปนการใชแรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 ระยะเวลาการจาง 

  พนักงานจางทั่วไป มีกําหนดระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ ๑ ป 

 อัตราคาตอบแทน 

  ไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก   ข 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลไผ 

เรื่อง   การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงานจาง 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561  ลงวันที่    20  สิงหาคม  2561 

********************************************************** 
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ 
 1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)   
  1. ความรูความสามารถทั่วไป  วิชาความรูความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห  และสรุปเหตุผลทาง
การเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือสรุปแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมุติฐานหรือใหศึกษา
วิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการอยางอื่นซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาวอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
ก็ได 
  2. วิชาภาษาไทย   ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย  การใชภาษา 
 2. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  โดยวิธีสอบ
ขอเขียน (ปรนัย) และปฏิบัติ  ทดสอบความรูความเขาใจในกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวของ และการติดตั้งวงจรไฟฟา 
ดังตอไปนี้ 
  1.  ความรูที่จําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
  2. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
  3. ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน 
  4. ความรูเรื่องการจัดการความรู 
  5. ความรูเกี่ยวกับระบบไฟฟา  
 ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม   50  คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่  จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการทํางาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ   ทั้งนี้อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได  
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ  เชน  ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติในหนาที่ความสามารถ  ประสบการณ  
ทวงที  วาจา  อุปนิสัย  ปฏภิาณไหวพริบ  เปนตน 
ประเภทพนักงานจางทั่วไป 

๑.ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาคก) (คะแนนเต็ม 5๐คะแนน)  
    เปนการทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนโดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการตามระดับตําแหนง 

ดังนี้ 
- ทดสอบความรูความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน  ดานการเมือง  

เศรษฐกิจ  และสังคม  ที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  - พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖และที่แกไขเพิ่มเติม 
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 ๒.  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม 5๐คะแนน) 
 ทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ ตามที่ระบุไวในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)(คะแนนเต็ม 5๐คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัวประวัติการศึกษาประวัติการ
ทํางานและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆเชนความรูอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานใน
หนาที่และความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติความสามารถประสบการณทวงทีวาจาบุคลิกภาพ การแตงกาย 
อุปนิสัยอารมณทัศนคติจริยธรรมและคุณธรรมการสื่อสารขอความ การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มสรางสรรคปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืนเปนตน 

 
  ผูสมัครสอบจะตองสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงไม
นอยกวา รอยละ  60  จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
‘ 
   

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

 

 

 
 


