
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลภูเขาทอง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ขององคการบริหารสวนตำบลภูเขาทอง 
...................................................... 

 ดวยองคการบริหารสวนตำบลภูเขาทอง ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร 
เปนพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตำบลภูเขาทอง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตำบลจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และ
ฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้  

 ๑.  ประเภทของพนักงานจาง ช่ือตำแหนง และรายละเอียดการจาง 
  ๑.๑ พนักงานจางตามภารกิจ  
        ๑.๑.๑ ตำแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
        ๑.1.2 ตำแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา 
รายละเอียดเก่ียวกับตำแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงแนบทายประกาศนี้ 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 
  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑. มีสัญชาติไทย 
   ๒. มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
   ๓. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ  

๔. ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง 
   ๕. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) กำหนดสำหรับพนักงาน
สวนตำบล ดังนี้ 
     ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
    ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
    ค. โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
    ง. โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
    จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   ๖. ไมเปนผูท่ีอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
มาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล และกฎหมายวาดวย
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

 
/7. ไมเปนผูบกพรอง... 
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   ๗. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
   ๘. ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
   ๙. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   ๑๐. ไมเปนผูตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญาเวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๑๑. ไมเปนผูถูกลงโทษใหออกหรือปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิหากิจหรือหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ 
    ๑๒. ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   ๑๓. ไมเปนผูถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 
    ๑๔. ไมเปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
 หมายเหตุ  ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดำรงตำแหนงทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน และตองนำใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรค
ตองหามตามประกาศกำหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสำหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินมายื่นดวย 
  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
         ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ
สมัครแตละตำแหนงแนบทายประกาศนี้ 

 ๓.  การรับสมัคร 
  ๓.๑ วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
        องคการบริหารสวนตำบลภูเขาทองจะเปดรับสมัครในระหวางวันท่ี 22 มกราคม 2564 ถึง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 โดยผูสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัคร ณ ท่ีทำการองคการบริหาร
สวนตำบลภูเขาทอง ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี องคการบริหารสวนตำบลภูเขาทอง  
หมูท่ี ๑๓ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โทรศัพท ๐-๔๓๐3-0482 และติดตอขอรับใบสมัคร
ไดตั้งแตวันท่ี 22 มกราคม 2564 เปนตนไป ในวันและเวลาราชการ 
  ๓.๒  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
   ๑. ใบสมัครท่ีกรอกขอความถูกตองสมบูรณ จำนวน  ๑  ชุด 
   ๒. สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
    ๓. สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๕. รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดำ  ถายครั้งเดียวไมเกิน  ๖  เดือน  

    ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป 
   ๖. สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถามี)  

    จำนวน  ๑  ฉบับ 
/๗. ใบรับรอง... 
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๗. ใบรับรองแพทย  จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ท้ังนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ  ใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวดวย 

   ๓.๓  คาธรรมเนียมการสมัคร  ๑๐๐  บาท 

   ๓.๔  เง่ือนไขในการสมัคร 
          ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ท่ีสมัคร อันเปนผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใดใหถือวาการ
รับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้นตั้งแตตน 

   ๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ  
       องคการบริหารสวนตำบลภูเขาทอง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในวันท่ี  
2 กุมภาพันธ 2564 ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลภูเขาทอง และดำเนินการประเมินสมรรถนะในวันท่ี  
3 กุมภาพันธ 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลภูเขาทอง 

  ๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
      ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับการรับ
สมัครแนบทายประกาศนี้ 

  ๖.  หลักเกณฑการตัดสิน 
       ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกภาควิชา 
ไมต่ำกวารอยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจางจะเปนไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบได   

  ๗.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
       องคการบริหารสวนตำบลภูเขาทอง จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบท่ีได  
ในวัน 4 กุมภาพันธ 2564 ณ องคการบริหารสวนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยบัญชี
รายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบกำหนด ๑ ป นับตั้งแตวันข้ึนบัญชี หรือนับตั้งแต
วันประกาศรับสมัครในตำแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี 

 ๘.  การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
       ผูผานการเลือกสรรจะตองทำสัญญาจาง ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลภูเขาทอง กำหนด 

    ประกาศ ณ วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2564 

 
            (นายสมปอง ไชยดำ) 
                     รองนายกองคการบริหารสวนตำบล 
                    รักษาราชการแทน นายกองคการบริหารสวนตำบลภูเขาทอง 



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลภูเขาทอง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ขององคการบริหารสวนตำบลภูเขาทอง 

ลงวันท่ี 14 มกราคม 2564 
................................................................. 

 
ประเภทของพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ 
ช่ือตำแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

  หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก   
 ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูชวยครูผูดูแลเด็ก เก่ียวกับการจัดประสบการณการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู 
พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคุณลักษณะตามวัย  
  3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
5. ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ทำนุบำรุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. ความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  
8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร 
เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืน ท่ี ก.จ., ก.ท. หรอื ก.อบต. กำหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี ้หรือ  
  2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร
และไดปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 
ป และ  
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน 

 ความรูความสามารถท่ีตองการ 
      1. เปนผูมีความรูท่ีจำเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
  2. เปนผูมีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ใฝศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานในหนาท่ีอยูเสมอ   
 3. มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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 4. มีความรู ความเขาใจ ในกฎหมายสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล ตลอดจนกฎหมาย   
กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
      ๕. มีความสามารถในการใชภาษา การถายทอดความรู หรือใหคำแนะนำเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบ 
  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

   ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการ

ประเมิน 
1. ความรู   
    (ความรูในหลักวิชาการท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตำแหนงท่ีจะจาง) 
    1.1  ความรูความสามารถท่ัวไป 
            -  ทดสอบเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เหตุการณปจจุบัน   
    1.2  วิชาภาษาไทย 
            -  ศัพทการเขียนตัวสะกด ความหมายของคำหรือกลุมคำ 
            -  ความเขาใจภาษา  การอานและการทำความเขาใจกับบทความ 
2.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับงานท่ีจะ
จาง) 
     2.1  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
            -  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
            - มีความรูเก่ียวกับมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
           -  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
            -  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
            -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
            -  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
            -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
            -  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบัน 
            -  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
            -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 

50 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โด ย วิ ธี ก า ร
สอบขอเขียน 
 
 
 
 
 
โด ย วิ ธี ก า ร
สอบขอเขียน 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการ
ประเมิน 

3.  คุณสมบัติสวนบุคคล 
     3.1  วิสัยทัศน 
     3.2  บุคลิกภาพ 
     3.3  เจตคติ  ทวงทีวาจา  เชาวปญญา 
     3.4  ความรู ความสามารถ  ท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน 
     3.5  การทดสอบการปฏิบัติงานและความคิดสรางสรรค 

50 
 
 
 
 

 

โด ย วิ ธี ก า ร
สัมภาษณ 

รวม 150  
 
 
ช่ือตำแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก   
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานชางไฟฟา ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกำกับ แนะนำตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ดานการปฏิบัติการ  
       1.1 สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซอม ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใชงาน 
ดูแล บำรุงรักษา และใชงานเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ
ไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร 
รับสงขอมูลขาวสาร ในภารกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก    
       1.2 จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพ่ือการวางแผนบำรุงรักษา 
       1.3 ปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการออกใบรับรองตามท่ีหนวยงาน หรือ
กฎหมายกำหนด 
       1.4 เบิกจาย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ใหมีจำนวน
เพียงพอและพรอมตอการใชงาน 

  2. ดานการบริการ 
       2.1 ใหคำแนะนำ ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูใชงานและผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
       2.2 ประสานแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือประกอบการ
ปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 สายงานนี้คลุมถึงตำแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางไฟฟา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ ตรวจ 
ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ัง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชท่ีเก่ียวกับไฟฟา 
คำนวณราคาและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกลาว จัดเก็บ รักษา เบิกจาย เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุ
อุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
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  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟากำลัง 
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟา ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได  
  2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟากำลัง 
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟา ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 
 3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟากำลัง 
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟา ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

 ความรูความสามารถท่ีตองการ 
      1.  เปนผูมีความรูท่ีจำเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
  2.  เปนผูมีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ใฝศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานในหนาท่ีอยูเสมอ   
 3.  มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 4.  มีความรู ความเขาใจ ในกฎหมายสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล ตลอดจนกฎหมาย   
กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
      ๕  มีความสามารถในการใชภาษา การถายทอดความรู หรือใหคำแนะนำเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบ 
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู   
    (ความรูในหลักวิชาการท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตำแหนงท่ีจะจาง) 
    1.1  ความรูความสามารถท่ัวไป 
            -  ทดสอบเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เหตุการณปจจุบัน   
    1.2  วิชาภาษาไทย 
            -  ศัพทการเขียนตัวสะกด ความหมายของคำหรือกลุมคำ 
            -  ความเขาใจภาษา การอานและการทำความเขาใจกับบทความ 
2.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
สำหรับงานท่ีจะจาง) 
     2.1  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
            -  มีความรูความสามารถในงานดานชางไฟฟาอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาท่ี 
            - มีความรู เก่ียวกับมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
           -  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
            -  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
            -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
            -  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบัน 
            -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 
             - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
จนถึงปจจุบัน 
            -  พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบัน 
            -  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
            -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
3.  คุณสมบัติสวนบุคคล 
     3.1  วิสัยทัศน 
     3.2  บุคลิกภาพ 
     3.3  เจตคติ  ทวงทีวาจา  เชาวปญญา 
     3.4  ความรู ความสามารถ  ท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน 
     3.5  การทดสอบการปฏิบัติงานและความคิดสรางสรรค 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันท่ี 14 มกราคม 2564 

ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ 
1. ตำแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตำแหนง 
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูชวยครูผูดูแลเด็ก เก่ียวกับการจัดประสบการณการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู 
พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ
ไดรับมอบหมาย 
ระยะเวลาการจาง คราวละไมเกิน 4 ป 
อัตราวาง 1 อัตรา 
คาตอบแทน 15,000 บาท 
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547 และฉบับแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 

 
2. ตำแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตำแหนง 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานชางไฟฟา ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ระยะเวลาการจาง คราวละไมเกิน 4 ป 
อัตราวาง 1 อัตรา 
คาตอบแทน ตำแหนงสำหรับผูมีคุณวุฒิ ปวช. 9,400 บาท ตำแหนงสำหรับผูมีคุณวุฒิ ปวท. 10,840 
บาท ตำแหนงสำหรับผูมีคุณวุฒิ ปวส. 11,500 บาท 
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547 และฉบับแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 

 


