
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ประจําปงบประมาณ  2561 
******************************* 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี มีความประสงคจะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
แตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  ประจําปงบประมาณ 2561   จํานวน  2  ตําแหนง 
2 อัตรา  อาศัยอํานาจตามหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2547 ในการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานจาง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  โดยมีรายละเอียด  
ดังตอไปนี้  
 ๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร  
       กองชาง 

    ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ       จํานวน   1   ตําแหนง   
          - ตําแหนง  ผูชวยนายชางไฟฟา 

    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ       จํานวน   1   ตําแหนง   

          - ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   

           ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑.  มีสัญชาติไทย 

   ๒.  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘  ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐   ป   
   ๓.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   ๔.  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิต  
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้ 
       ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 

       ข. วัณโรคในระยะอันตราย 

       ค. โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 

       ง. โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

       จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   ๕.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี 

ในพรรคการเมือง  
   ๖.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน  
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   ๗.  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๘.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

   ๙.  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  
 

หมายเหตุ  ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจางของราชการสวนทองถ่ินและตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีเปน
ลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินมายื่นดวย 
 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของพนักงานจางตามภารกิจ  ใหเปนไปตามแนบทายแนบ
ประกาศฯ นี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 

 3. อัตราคาตอบแทน 
  ผูท่ีผานการเลือกสรรและไดรับการจางเปนพนักงานจางตามภารกิจ จะไดรับคาตอบแทนตาม
คุณวุฒิ  ใหเปนไปตามแนบทายแนบประกาศฯ นี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.)   

 4.  กําหนดการรับสมัคร 
               ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดท่ี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตวันท่ี 25 มิถุนายน  2561 ถึงวันท่ี 4 กรกฎาคม  ๒๕61  
ในวันเวลาราชการ  สามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-3262-2947 ท้ังนี้ผูสมัครสอบหนึ่ง

ทานมีสิทธิสมัครสอบไดหนึ่งตําแหนงเทานั้น 

 5.  เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
  ๑.  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑  นิ้ว  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน          
๖   เดือน   จํานวน  ๓   รูป 
  ๒.  สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  ๑  ฉบับ  
  ๓.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.  สําเนาวุฒิการศึกษา   หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีแสดงวาเปนผูมี
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ โดยผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจาก        
ผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร  จํานวน  ๑  ฉบับ (กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ      
ใหแนบฉบับท่ีแปลเปนภาษาไทยดวย)   
  ๕.  ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนด ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑  เดือน  นับแตวันท่ีตรวจรางกาย  จํานวน  ๑  ฉบับ 

6.  สําเนาเอกสารใบสําคัญทางราชการทหาร อาทิ หลักฐานการข้ึนทะเบียนทหาร  ,   หลักฐาน
การผานการเกณฑทหารเปนตน  (ถามี)   จํานวน  ๑  ฉบับ  
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7.  หลักฐานอ่ืนๆ เชน ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล   (ถามี)  อยางละ  ๑  ฉบับ   

    ท้ังนี้ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวา  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป 
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครพรอมท้ังยื่น
หลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดดังกลาวจะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติในการท่ีจะไดรับ
การคัดเลือกเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 

 6.  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ๑๐๐  บาท  (คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืน
ไมวากรณีใดๆ) 

7.  การย่ืนใบสมัคร 
  7.1  ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองและกรอกใบสมัครใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 
                     7.2  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครตอเจาหนาท่ีรับสมัครและหากเจาหนาท่ีใหการรับรองให 
ถือวามีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

8.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการสอบคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  6 กรกฎาคม 

2561  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี และจะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 9 กรกฎาคม  
2561  เริ่มเวลา  09.00  น.  เปนตนไป  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  อําเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 9.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการสอบขอเ ขียนและการสอบสัมภาษณ            

แบงออกเปน 3 ภาค ดังนี้  
1.) ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  คะแนนเต็ม  40  คะแนน                      

เวลาตั้งแต 09.00 น. - 10.00 น. 
   2.)  ภาคความรูเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)   โดยวิธีการสอบขอเขียน   คะแนนเต็ม   40  คะแนน 
เวลาตั้งแต 10.30 น. - 12.00 น. 

3.)  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค.) (สอบสัมภาษณ)  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
เวลาตั้งแต 13.00 น. - 16.30 น. 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ข.) 
- ในวันสอบคัดเลือกใหแตงกายดวยชุดสุภาพ 

10.  เกณฑการตัดสิน 
ผูท่ีวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวา                    

รอยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 

 11.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร   
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ในวันท่ี  11  กรกฎาคม  

2561   เวลา  10.00  น.  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  โดยเรียงลําดับท่ีจากผูสอบคัดเลือกได
คะแนนสูงลงมาคะแนนต่ําตามลําดับ กรณีคะแนนเทากันก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
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ผูไดรับการบรรจุครั้งแรกจะตองมารายงานตัวตาม  วัน  เวลา ท่ีระบุ  ไวในประกาศผลการสอบคัดเลือก  กรณีท่ีสอบ
คัดเลือกไดไมมารายงานตัวตามกําหนดเวลาใหถือวาสละสิทธิการเรียกบรรจุ ครั้งตอไปจะจัดทําเปนหนังสือแจงใหมา
รายงานตัวการข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกใหข้ึนบัญชีไวไมเกิน  1 ป  แตถามีการสอบคัดเลือกใหมในปงบประมาณใน
ตําแหนงท่ีมีการข้ึนบัญชีไวถือวาการประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิกและใหผูสอบคัดเลือกไดมา
รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจาง  โดยใหนําผูคํ้าประกันซ่ึงตองเปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแตระดับ 5  
ข้ึนไป มารวมทําสัญญาในวันทําสัญญาจาง 

12.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร  
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจะทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรรเม่ือผานความ

เห็นชอบของ  ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เทานั้น 
 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี   15   เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ.  2561  
 
  
                                                                     
                                                            (นายสังวร    มุงดี) 
                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานจาง  แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ  2561 

ลงวันท่ี   15  มิถุนายน  2561 
........................................................................................................................................................ 

 
 พนักงานจางตามภารกิจ  (กองชาง) 
 ตําแหนง  ผูชวยนายชางไฟฟา     จํานวน    1   อัตรา 

-  หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานดานชางไฟฟา ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1. ดานการปฏิบัติการ 
    1.1 สํารวจ เขียนแบบ และประมาณการ ติดตั้ง ซอมแซม ประดิษฐ ดัดแปลง ควบคุมการใช

งาน ดูแล บํารุงรักษา และใชงานเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ
ไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร 
รับสงขอมูลขาวสารในภารกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ตองการของหนวยงานภายในและภายนอก 

    1.2 จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพ่ือการวางแผน 
บํารุงรักษา 

    1.3 ปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการออกใบรับรองตามท่ีหนวยงาน 
หรือกฎหมายกําหนด 

    1.4 เบิกจาย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมี
จํานวนเพียงพอและพรอมตอการใช 
      2. ดานการบริการ 
      2.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูใชงานและผูรับบริการ ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
      2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน           
เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

 - คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟา ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ  หรือในสาขาวิชาอ่ืนท่ี ก.จ. 
ก.ท. และก.อบต. กําหนด วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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  2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน สาขาวิชา
หรือเทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟากําลัง 
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟา ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ  หรือใน
สาขาวิชาอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และก.อบต. กําหนด วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้  
  3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบได ไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือ
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟา ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ  หรือในสาขาวิชาอ่ืนท่ี ก.จ. 
ก.ท. และก.อบต. กําหนด วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้  

 - อัตราคาตอบแทน 

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา อัตราคาตอบแทนเดือนละ  9,400  บาท 

  2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840  บาท 

  3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ อัตราคาตอบแทน
เดือนละ  11,500  บาท 

 - ระยะเวลาการจาง 

  ระยะเวลาการจางไมเกิน 4 ป  โดยมีการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาตอสัญญาจาง 
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พนักงานจางตามภารกิจ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1   อัตรา 

-  หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารท่ัวไป ตามแนวทาง 

แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
    1.1 ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ งานบริหารท่ัวไป ไดแก การรับ - สงหนังสือ การลงทะเบียน 

การรับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงินและการพิมพเอกสาร จดหมาย 
หนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพ่ือสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอย
ตรงตามเปาหมายท่ีมีหลักฐานตรวจสอบได 

    1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกตอการ
คนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 

    1.3 ตรวจสอบ และตรวจทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง ครบถวน ปราศจากขอผิดพลาด 
          1.4 จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียนหรือระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือ
แจงใหหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของทราบ หรือดําเนินการตางๆ ตอไป 
      1.5 ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหนวยงาน เชน การ
เก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ และการดูแลรักษายานพาหนะและสถานท่ี 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีเปนไปอยางถูกตอง และมีความพรอมอยู
อยางเสมอ 
      1.6 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชนเอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน(ธรรมาภิบาล) 
และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการตรวจ เพ่ือนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
      1.7 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพ่ือใหการประชุม
เปนปอยางเรียบรอย และมีหลักฐานการประชุม 
      1.8 จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประชุม การฝกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพ่ือใหเอกสารท่ีถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินการตางๆ อยาง
มีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา   
      1.9 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปดเผย ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 
เพ่ือใหผูท่ีตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร 
      1.10 อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานในเรื่องการ
ประชุม และการดําเนินงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค 
      1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับงานสารบรรณ   งานธุรการ   งานบริหารท่ัวไป   งานบริหารงานบุคคล   งานพัสดุครุภัณฑ   งานงบประมาณ           
งานประชาสัมพันธ  และงานประชุม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  2. ดานการบริการ 
      2.1 ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอ และหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
      2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 
      2.3 ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีจะนําไปใชประโยชนไดอยาง
ตอไป 
      2.4 ผลิตเอกสารตางๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

- คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., 

ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง  ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

  2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี 
ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง  ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการอบรมทางดาน
การใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

  3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., 
ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง  ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

 - อัตราคาตอบแทน 

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา อัตราคาตอบแทนเดือนละ  9,400  บาท 

  2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา อัตราคาตอบแทนเดือนละ  10,840  บาท 

  3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ อัตราคาตอบแทน
เดือนละ  11,500  บาท 

 - ระยะเวลาการจาง 

  ระยะเวลาการจางไมเกิน 4 ป  โดยมีการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาตอสัญญาจาง 
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ผนวก  ข 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานจาง  แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ  2561 

ลงวันท่ี   15  มิถุนายน  2561 
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หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

ใชวิธีการสอบคัดเลือก   โดยแบงเปน  3  ภาค  ดังตอไปนี้ 

ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟา 

 1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  40  คะแนน) 
  ทดสอบความรูความสามารถในการคิดหาเหตุผล  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันดาน
การเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ และทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา 
โดยการใหสรุปความ หรือตีความจากขอความสั้น ๆ  หรือบทความ  และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ  
จากกลุมคํา  ประโยคหรือขอความสั้นๆ  ท่ีเหมาะสม 
 2. ความรูความสามารถท่ีใชสําหรับเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม  40  คะแนน) 
  ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับหนาท่ี  เชน  ความรูพ้ืนฐานไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส ความรูพ้ืนฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร ความรูระบบไฟฟากําลัง ระบบมอเตอรไฟฟา ระบบ
แสงสวาง และเครื่องปรับอากาศ ความรูเก่ียวกับการติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช และระบบไฟฟา  
ความรูเก่ียวกับการวิเคราะหและคํานวณหาคาวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
 3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (สอบสัมภาษณ  คะแนนเต็ม  2๐  คะแนน) 
   โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว   ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน และจากความรู
ความสามารถ  ประสบการณ   ทวงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ  ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับ
ผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เปนตน 
 

ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

 1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  40  คะแนน) 
  ทดสอบความรูความสามารถในการคิดหาเหตุผล  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันดาน
การเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ  และทดสอบความรูความสามารถในการใช
ภาษา  โดยการใหสรุปความ  หรือตีความจากขอความสั้น ๆ  หรือบทความ  และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบ
ตางตาง ๆ  จากกลุมคํา  ประโยคหรือขอความสั้น ๆ  ท่ีเหมาะสม 
 2. ความรูความสามารถท่ีใชสําหรับเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม  40  คะแนน) 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพ่ิมเติม,  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548,  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร,  ความรูเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป  
 3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (สอบสัมภาษณ  คะแนนเต็ม  2๐  คะแนน) 
   โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว   ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน และจากความรู
ความสามารถ  ประสบการณ   ทวงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ  ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับ
ผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เปนตน 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


