
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จะด าเนินการรับสมัครเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๔  จ านวน  ๕  อัตรา 
 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนต าบล
นายางกลัก จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร  
    พนักงานจา้งทั่วไป  
    ๑.๑ ต าแหน่ง ยาม     จ านวน  ๑  อัตรา 
 

   พนักงานจา้งตามภารกิจ   
   ๑.๒  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  จ านวน   ๑  อัตรา 

  ๑.๓  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายชา่งโยธา   จ านวน   ๑  อัตรา 

   ๑.๔  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายชา่งส ารวจ  จ านวน   ๑  อัตรา 

  ๑.๕  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายชา่งไฟฟา้  จ านวน   ๑  อัตรา 

               

    ๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
ตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 
 

   ๓. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัคร มีคุณสมบัติท่ัวไป และลักษณะต้องห้ามของผู้ท่ีได้รับการจ้างเป็น
พนักงานจ้าง ดังนี้  
     ๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป   
   ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการจ้างเปน็พนักงานจา้งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  
๗ กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ข้อ ๔ ดังต่อไปนี้   
    (๑) มีสัญชาติไทย  
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี  
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
    (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 
 



 

        จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่ 
        เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้  
         (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย  
       (ค) โรคเท้าชา้งในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
       (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

    (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง  
   (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
    (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผดิ
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
    (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  
 

   ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็น
พนักงานจ้างได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙  ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  หนังสือ
ส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๒๑  และตามความในข้อ  ๕  
ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๒๑ 
 

     หมายเหตุ  ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วน
ราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 

      ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไวใ้นรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละต าแหน่ง ตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้  
 
  ๔. ก าหนดการรับสมัคร 
      ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ในวันและเวลาราชการ  
 
 
 

-๒- 



 

      ๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
       ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน พร้อมส าเนาเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ใบสมัคร        จ านวน  ๑  ฉบับ  
   (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  ๑  ฉบับ  
   (๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  ๑  ฉบับ  
   (๔) รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน                     
                         ไม่เกิน ๑ ปี (ให้เขียนชื่อ – สกุล ข้างหลังรูป)    จ านวน  ๓  รูป  
   (๕) ใบรับรองแพทย์ตัวจริง แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของลูกจ้าง  
                 (แพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)       จ านวน  ๑  ฉบับ 
          (๖) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรอง อย่างใดอย่างหนึ่ง 
                         ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งที่ 
       สมัครสอบโดยจะต้องส าเรจ็การศึกษาและได้รับอนุมัติ 
                จากผู้มีอ านาจอนมุัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ    จ านวน  ๑  ฉบับ 
   (๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ   จ านวน  ๑  ฉบับ  
 

   ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  

  ๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
       ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักจะไม่รับสมัคร
หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร หรือยกเลิก
สัญญาจ้างได้ตามแก่กรณี 
 

 ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม ต าแหน่งที่สมัคร จ านวน  ๑๐๐  บาท      
      เงินค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ในทุกกรณ ี
 

  ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและวัน เวลา สถานที ่
      ๖.๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
            องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่  
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก โทร. ๐ ๔๔๐๕ ๖๐๓๓ 
 
 

-๓- 



 

 
 

      ๖.๒ ก าหนดวันเลือกสรร 
           ก าหนดวันเลือกสรร ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก   
 
   ๗. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร   รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้ 
       หลักสูตรการเลือกสรร  แบ่งเป็น  ๓  ภาค คือ  
        - ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป   (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  โดยวิธีการสอบปรนัย 
       - ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  โดยวิธีการสอบปรนัย 
       - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  โดยวธิีการสัมภาษณ์  
   
  ๘. เกณฑ์การตัดสิน  
        ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผา่นการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแตล่ะภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ 
 
  ๙. การประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ในวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

 

  ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

       ๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผา่นการเลือกสรร ให้เรียงล าดับที่หนึ่งจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า ถา้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
                 ๑๐.๒ บัญชีผูผ้่านการเลอืกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการ
เลือกสรรต าแหน่งดังกล่าว ไดเ้ปิดรับสมัครสอบนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

  
  ๑๑. การจัดท าสัญญาจ้าง 
       องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จะต้องท าสัญญาจ้าง ตามที่ก าหนด ดังนี้  

๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ  

๑๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ท าสัญญาจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) แล้วเท่านั้น ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปี หรือ

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนายากลักเห็นควร 

๑๑.๓ ในกรณีที่มีผู้คัดเลือกได้มากกว่าจ านวนอัตราว่างและภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะ

เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มี 

-๔- 



 

 
 

สมรรถนะเรื่องเดียวกันได้ องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ คัดเลือกได้จากบัญชี

รายชื่อผู้คัดเลือกได้ที่ยังไม่หมดอายุ  
 

  ทั้งนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างดังกล่าว ด าเนินการโดยยึดหลักสมรรถนะ 
ความเท่าเทียม ในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเปน็ส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม 
และโปร่งใส 

 
 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

     
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
      (นายยนต์  พันธุ์ชมภู)  
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๕- 



 

ภาคผนวก ก. 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ลงวันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
--------------------------------------------------------------- 

ประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑.  ต าแหน่ง  ยาม   
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   อยู่ยามเฝ้าสถานที่ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่          
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล หรืองานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในสังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ยามเฝ้าสถานที่ ดูแลรับผิดชอบ
ทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบล หรืองาน
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 
 ระยะเวลาการจา้ง 
 ก าหนดระยะเวลาการจา้ง  ไม่เกิน  ๑  ปี 
 
  ค่าตอบแทน 
 - อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท 
  - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  เดือนละ  ๑,๐๐๐  บาท 
 

 

 
 



 

         -๒-      ภาคผนวก ก. 
หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน 
 

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๒.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
  หน้าที่และความรับผิดชอบหลกั  
ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัตงิานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู ้ความสามารถทางวิชาการ ในการท างานปฏบิัติงานดา้นการ
บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอืน่ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏบิัติในดา้นต่าง ๆ ดังนี ้ 
๑. ด้านการปฏิบัตกิาร  
  ๑.๑ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๑.๒ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็น
ปัจจุบนัและประกอบการด าเนนิงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ๑.๓ ศึกษา  รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการก าหนดความต้องการ  และความจ าเป็นในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหนา้ในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ และการจัดสรร
ทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบคุคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  
  ๑.๔ ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจ าแนกต าแหน่งและประเมินผลกาลังคนต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อไป
ประกอบการจัดท าโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงานและการแบ่งงานภายในให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๑.๕ ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์งาน เพื่อประกอบการก าหนดต าแหนง่ และการวางแผนอัตราก าลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๑.๖ ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดท าหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะของต าแหน่งและ
การก าหนดระดับต าแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความชัดเจนและเหมาะสม ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหนง่งาน  
  ๑.๗ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร ผลการปฏิบัติงาน และการ
บริหารค่าตอบแทน  
  ๑.๘ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการด าเนนิการ ทางวินยั การรักษาวินัย
และจรรยา  
  ๑.๙ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม  
  ๑.๑๐ ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การ
สอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง  
  ๑.๑๑ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
  



 

๒. ด้านการวางแผน  
    วางแผนการท างานที่รับผดิชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเปา้หมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
๓. ด้านการประสานงาน  
    ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนด  
    ๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
    ๓.๓ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
๔. ด้านการบริการ  
    ๔.๑ ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องตน้แก่หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เอกชน ข้าราชการพนกังานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือประชาชนทั่วไป เก่ียวกับการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนบัสนุนงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๔.๒ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพฒันาทรพัยากรบุคคล เพื่อสนับสนนุภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ  
    ๔.๓ ด าเนนิการจัดสวสัดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อเพิ่มพูนประสทิธิภาพการปฏบิัติงาน  
 

คุณสมบัติเฉพาะสาหรบัต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร 

รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร ์การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่นีไ้ด ้ 

๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิย่างอื่นที่เทียบได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร 
รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร ์การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่นีไ้ด ้ 

๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดยีวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การ
บริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร ์การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เปน็คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได  
ระยะเวลาการจา้ง       ก าหนดระยะเวลาการจา้ง ไม่เกิน ๔ ป ีหรือตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักเห็นควร 
อัตราค่าตอบแทน      เดือนละ ๑๕,๐๐๐  บาท 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. มีความรู้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย พ.ร.บ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏบิัติงานในหนา้ที่ 
  ๓. มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
  ๔. มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัติงานในหนา้ที่ 
  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๖. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธกีารปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผดิชอบ 
  ๗. มีความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

-๓- 



 

       -๔-      ภาคผนวก ก. 
หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน 
 

๓. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่งหรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชว่ยผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น การ
ช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบ ารุงรักษาดา้นช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้าน 
ช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าที่เก่ียวกับงานดา้นโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน 
อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทา่เทียบเรือ สนามบนิ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานส ารวจ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านชา่งโยธา เช่น ส ารวจทางเพื่อการก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหา
คุณสมบัติของดิน ส ารวจหาขอ้มูลการจราจร ส ารวจทางอุทกวิทยา ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ 
เขียนแบบ ค านวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจ ทดลองทุก
ชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ สถาปัตยกรรม 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม 
โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ชา่งส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา 
ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ชา่งส ารวจ ชา่งโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

 ระยะเวลาการจา้ง 
 ก าหนดระยะเวลาการจา้ง  ไม่เกิน ๔ ปี หรือตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักเห็นควร 
 

 



 

-๕- 
 

  ค่าตอบแทน 
 - กรณีได้รับคุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๑ ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวรายเดือน ๒,๐๐๐ บาท 
 - กรณีได้รับคุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๒ ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท และเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๒,๐๐๐ บาท 
  - กรณีได้รับคุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓ ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท และเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๑,๗๘๕ บาท 
 
  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย กฎ  
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
  ๖. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๖-           ภาคผนวก ก. 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน 

 
๔.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างส ารวจ  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่งหรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับงานช่างส ารวจที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นย า     
และเทคนิคพอสมควรตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น วัดมุม วัดระยะ วัดระดับ ลักษณะและขนาดของภูมิประเท ศ  
ช่วยหาค่าพิกัดของจุดต าแหน่งต่าง ๆ วางหมุดหลักฐานหรือท่ีหมายในการส ารวจ ท าบันทึกข้อมูลและรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่ได้จากการส ารวจ ซ่อมรับแก้เครื่องมือส ารวจ ท าแผนที่ส ารวจและค านวณธนาคารทรัพย์สินเพื่องานจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา 
ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 ระยะเวลาการจ้าง 
 ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปี หรือตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักเห็นควร 
 
 



 

-๗- 
 ค่าตอบแทน 
 - กรณีได้รับคุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๑ ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวรายเดือน ๒,๐๐๐ บาท 
 - กรณีได้รับคุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๒ ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท และเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๒,๐๐๐ บาท 
  - กรณีได้รับคุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓ ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท และเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๑,๗๘๕ บาท 
 
  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 ๑. มีความรู้ในงานช่างส ารวจอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย กฎ  
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
  ๖. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       -๘-           ภาคผนวก ก. 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน 

 
๕.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟา้  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่งหรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 เป็นผู้ช่วยชา่งไฟฟา้ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านชา่งไฟฟา้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 ระยะเวลาการจา้ง 
 ก าหนดระยะเวลาการจา้ง ไม่เกิน ๔ ปี หรือตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักเห็นควร 
 
 
 



 

-๙- 
 ค่าตอบแทน 
 - กรณีได้รับคุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๑ ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวรายเดือน ๒,๐๐๐ บาท 
 - กรณีได้รับคุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๒ ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท และเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๒,๐๐๐ บาท 
  - กรณีได้รับคุณวุฒิการศึกษาตามข้อ ๓ ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท และเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๑,๗๘๕ บาท 
 
  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 ๑. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย กฎ  
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
  ๖. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข. 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง  ยาม 

 
  
 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวิธีการสัมภาษณ ์
    ๑.  ประวัติส่วนตัว การศึกษา      ๑๐ คะแนน 
    ๒.  ประสบการณ์ในการท างาน ความสามารถพิเศษ   ๑๐ คะแนน 
   ๓.  การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย  ๑๐ คะแนน 
   ๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ    ๑๐ คะแนน 
   ๕.  มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตวัเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม  ๑๐ คะแนน 
 
  โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน
ของผู้เข้าคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ป ฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอยางอ่ืน เป็นต้น 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       -๒-            ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๑๕๐  คะแนน 
  

ก. ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  โดยวิธีสอบปรนัย 
 ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 ๒. ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ ด้านเหตุผล และความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงค า ข้อความหรือรูปภาพ รวมทั้งการหาข้อยุติ 
 ๓. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
  ๔. ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
 ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
 ๖. ความรู้เกี่ยวกับสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
  ๗.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๘.  ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๙.  พระราชกฤษฎีกา วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๑๐. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน   โดยวิธีสอบปรนัย 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน 
    ๓. ระเบียบวา่ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  ๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
  ๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
  ๖. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๗. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๘. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูม ิเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
   ๙. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูม ิเรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  



 

-๓- 
 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  โดยวิธีการสัมภาษณ ์
  ๑.  ประวัติส่วนตัว การศึกษา      ๑๐ คะแนน 
   ๒.  ประสบการณ์ในการท างาน ความสามารถพิเศษ    ๑๐ คะแนน 
   ๓.  การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย   ๑๐ คะแนน 
   ๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ    ๑๐ คะแนน 
   ๕.  มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตวัเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม  ๑๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       -๔-              ภาคผนวก ข. 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๑๕๐ คะแนน 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน   โดยวิธีสอบปรนัย 
  ๑.  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
  ๒.  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
  ๓.  คณิตศาสตร์ 
  ๔.  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

๕.  กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๖.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๗.  ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๘.  พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๙.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๑๐.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวธิีสอบปรนัย 
  ๑.  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  ๒.  พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  ๓.  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ๔.  พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๕.  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๖.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง   คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน   โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
   ๑.  ประวัติส่วนตัว การศึกษา      ๑๐ คะแนน 
   ๒.  ประสบการณ์ในการท างาน ความสามารถพิเศษ    ๑๐ คะแนน 
  ๓.  การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย   ๑๐ คะแนน 
  ๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ    ๑๐ คะแนน 
   ๕.  มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตวัเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม  ๑๐ คะแนน 
 
 
 
 
 



 

       -๕-              ภาคผนวก ข. 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 

 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๑๕๐ คะแนน 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน   โดยวิธีสอบปรนัย 
  ๑.  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
  ๒.  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
  ๓.  คณิตศาสตร์ 
  ๔.  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
  ๕.  กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๖.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๗.  ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๘.  พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๙.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๑๐.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวธิีสอบปรนัย 
  ๑.  ความรู้เกี่ยวกับงานส ารวจ เช่น การส ารวจเพื่อการก่อสร้าง การวัดระยะ การหาค่าระดับ            
               การวัดมุม โดยใช้เครื่องมือในการส ารวจ เป็นต้น 
  ๒.  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  ๓.  พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  ๔.  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ๕.  พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๖.  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง   คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน   โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
   ๑.  ประวัติส่วนตัว การศึกษา      ๑๐ คะแนน 
   ๒.  ประสบการณ์ในการท างาน ความสามารถพิเศษ    ๑๐ คะแนน 
   ๓.  การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย   ๑๐ คะแนน 
   ๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ    ๑๐ คะแนน 
   ๕.  มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตวัเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม  ๑๐ คะแนน 
 
 
 



 

         -๖-               ภาคผนวก ข. 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๑๕๐ คะแนน 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน   โดยวิธีสอบปรนัย 
  ๑.  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
  ๒.  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
  ๓.  คณิตศาสตร์ 
  ๔.  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
  ๕.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๖.  ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๗.  พระราชกฤษฎีกา วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๘.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๙.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวธิีสอบปรนัย 
  ๑.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า 
  ๒.  งานไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
  ๓.  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๔.  พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  

๕.  พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  ๖.  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ๗.  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๘.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง   คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน   โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
   ๑.  ประวัติส่วนตัว การศึกษา      ๑๐ คะแนน 
    ๒.  ประสบการณ์ในการท างาน ความสามารถพิเศษ   ๑๐ คะแนน 
    ๓.  การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย   ๑๐ คะแนน 
    ๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ   ๑๐ คะแนน 
    ๕.  มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตวัเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม  ๑๐ คะแนน 


