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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  อ าเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  มีความประสงค์          
จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2565
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จ านวน  4  ต าแหน่ง  รวม  5  อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๘  ข้อ  19  และข้อ  20  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล             
ของพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
(ปีงบประมาณ  2564 - 2566)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  และมติคณะกรรมการพนักงาน     
ส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  2565  ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  ต าแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร   

   ส ำนักปลัด 

   (1) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 

        - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป    จ านวน 1 อัตรา 

        - ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จ านวน 1 อัตรา 

   กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

   (2) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

        - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1 อัตรา 

   กองช่ำง 

   (3) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

        - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน 1 อัตรา 

   (4) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

        - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     จ านวน 1 อัตรา   

 

/2.คุณสมบัติทั่วไป 
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๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำร  
สรรหำและกำรเลือกสรร 

     ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป    
            ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จะต้องมี

คุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไมต่่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต 

         ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้ 
         (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
         (ข)  วัณโรคระยะอันตราย 
         (ค)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
         (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
         (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
       ในพรรคการเมือง 
   (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา

                   ท้องถิ่น 
   (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า

          ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
                   หรือความผิดลหุโทษ 

   (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
          หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ    

   (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ 
         หนว่ยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 

         ส่วนท้องถิ่น 
 (10)  ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม   

                    เช่น  เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด  ผู้ค้า  ผู้เสพ  และอบายมุขทุกประเภท 

  ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร   
เพ่ือเป็นพนักงานจ้างได้  ตามหนังสือส านักงาน  ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2510 
หนังสือส านักงาน  ก.ท.  ด่วนมาก  ที ่ มท  0311/ว 5626  ลงวันที่  23  มกราคม  2521  และตามความ
ในข้อ  5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  21  กันยายน  2521  หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุ    
หรือสามเณรในภายหลังหรือระหว่างด าเนินการสรรหาก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหา  หากยังครอง    
สมณเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสรรหา 

         /หมายเหตุ...... 
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  หมำยเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน    
๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงาน    
ส่วนต าบลมายื่นด้วย 

     ๒.๒  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งและอัตรำค่ำตอบแทนที่จะได้รับ  

             ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่องค์การบริหาร      
ส่วนต าบลลาโละ  ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้  (ภำคผนวก  ก) 

๓.  วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร 

     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่  ส านักปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  อ าเภอรือเสาะ  จั งหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ วันที่   27 มิถุนำยน                 
ถึงวันที่  5  กรกฎำคม  2565  เวลา  08.30 - 16.30  น.  ในวัน  และเวลาราชการ 

 

4.  เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัคร 

     ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อความในใบสมัครด้วยตนเอง  และยื่นใบสมัครพร้อมด้วย
หลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (1)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรอง  และใบระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript)  ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งที่สมัครสอบ  จ านวน  1  ชุด 

 (2)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน  ๖  เดือน  ให้ผู้สมัครสอบลงชื่อ - สกุล  หลังรูปด้วย  จ านวน  ๓  รูป   

 (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ   
 (4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (๕)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคลักษณะต้องห้ามตามประกาศ  ซึ่งออกให้

ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันสมัครสอบ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (6) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล            

ใบทะเบียนสมรส  ใบรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร  (เฉพาะเพศชาย)  

  ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้เขียนค ารับรองว่า  “ส าเนาถูกต้อง”  โดยลงชื่อและวันที่
ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสารด้วย  และให้ใช้กระดาษขนาด  เอ ๔  (A 4)  เท่านั้น  ในการถ่ายส าเนา
เอกสาร  

  5.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  ก าหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร            
ในอัตรา  100.-บาท  (เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ) 

  6.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและกำรเลือกสรร 

       องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร  ในวันที่  7  กรกฎำคม  2565  ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ  อ าเภอรือเสาะ  
จังหวัดนราธิวาส  และทางเว็บไซต์  www.lalo.go.th 

                                                                                                            /7.หลักเกณฑ์........ 

 

http://www.lalo.go.th/
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  ๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร 

        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ข)  

  ๘.  เกณฑ์การตัดสิน 

              ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้  จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาค         
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ  60  โดยพิจารณาจากคะแนนสูงสุดเป็นอันดับแรก 

  ๙.  ก ำหนดวัน  เวลำ  สถำนที่ในกำรสรรหำและกำรเลือกสรร  

       องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จะด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร  ในวันที่  27  
กรกฎำคม  ๒๕65  โดยให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามวัน  เวลาและสถานที่สอบดังนี้ 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
เวลำ วิชำที่สอบ สถำนที่สอบ 

09.00 - 10.30 น. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
10.30 - 12.00 น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
13.30  น.  เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์) องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
เวลำ วิชำที่สอบ สถำนที่สอบ 

13.30  น.  เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์) องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

  10.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำและกำรเลือกสรร 

         องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร
ตามล าดับคะแนนสอบที่ได้  ในวันที่  5  สิงหำคม  ๒๕65  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ   
และทางเว็บไซต์  www.obt.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อการสรรหา
และการเลือกสรร  ครบก าหนด  1  ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่ง           
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

  11.  กำรสั่งจ้ำงและแต่งตั้งผู้ผ่ำนกำรสรรหำและกำรเลือกสรร 

       11.1  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและการ
เลือกสรรตามล าดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จงัหวัดนราธิวาส  

       11.2  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  จะท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน  3  ป ี      
โดยยึดระยะเวลาตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (ปีงบประมาณ  2564 - 2566)  และหากผ่านเกณฑ์  
การประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีก 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕65 

 

 
(ลงชื่อ) 
       (นายซูลกีฟลี  สะไร) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

http://www.obt.go.th/


 
 

(ภำคผนวก  ก) 
 

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

ลงวันที่  16  มิถุนำยน  2565 
----------------------------------------------------------------- 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง/ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  และอัตรำค่ำตอบแทน 
 
ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (สังกัดส่วนราชการ  กองช่าง) 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ ชัดเจน  ภายใต้
การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางช่างโยธา  ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ  งานช่างรังวัด  งานช่างเขียนแบบ  และงาน
ช่างก่อสร้าง  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา  การค านวณแบบ   
ด้านช่างโยธา  การควบคุม  การก่อสร้างด้านช่างโยธา  การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา  การให้
ค าแนะน าปรึกษา  หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  มีวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

  1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน   
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม  โยธา  
ส ารวจ  สถาปัตยกรรม  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

  2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  
เทคนิคสถาปัตยกรรม  โยธา  ส ารวจ  ก่อสร้าง  สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างส ารวจ  ช่างโยธา  หรือ     
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

  3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิค
สถาปัตยกรรม  โยธา  ส ารวจ  ก่อสรา้ง  สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างส ารวจ  ช่างโยธา  หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 

  1.  มีความรู้ที่จ าเป็นในงาน  (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
  2.  มีความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
  3.  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
  4.  มีทักษะการประสานงาน 
 

/ 5.  มีการบริการ... 
 



 
-2- 

 
  5.  มีการบริการเป็นเลิศ 
  6.  มีความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

อัตรำค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 
 

ที ่ คุณวุฒกิำรศึกษำ ค่ำตอบแทน 
(บำท) 

เงินเพิ่มกำรครองชีพ
ชั่วครำว  (บำท) 

รวมเป็นเงิน 
เดือนละ  (บำท) 

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 9,400 2,000 11,400 
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.) 10,840 2,000 12,840 
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 11,500 1,785 13,285 

  

ทั้งนี้อัตรำค่ำตอบแทนตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2566 

ก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ 

- ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวเดือนละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400.-บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(ภำคผนวก  ข) 
 

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

ลงวันที่  16  มิถุนำยน  2565 
----------------------------------------------------------------- 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร (ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ) 

1.  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  (ภำค  ก)  จ ำนวน  100  คะแนน  (ข้อสอบปรนัย) 

 1.1  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.3  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 
 1.4  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 
        และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.5  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  2558 
 1.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  (ภำค  ข)  จ ำนวน  100  คะแนน  (ข้อสอบปรนัย/     
     ทดสอบปฏิบัติจริง) 

 2.1  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.2  พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  2518  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.3  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2543 
 2.4  ความรู้เกี่ยวกับการถอดแบบ  การประมาณราคา  การบริหารงาน  ก่อสร้าง  เทคนิคการ      
        ก่อสร้าง  การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง  การปฏิบัติงานก่อสร้าง  การออกแบบและค านวณ 
        โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก  วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ  การส ารวจเพื่อการ
        ก่อสร้าง 
 2.5  ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม  “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”  ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 2.6  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

3.  ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (ภำค  ค)  จ ำนวน  100  คะแนน  (สอบสัมภำษณ์) 

 ประเมินผู้สมัครสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา  และประวัติการท างานของผู้สมัครสอบ  และสัมภาษณ์เ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  
อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพ  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                ผนวก ก 

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ลงวันที่  16  มิถุนำยน  2565 

***************************** 
๑.  ชื่อต ำแหน่ง   คนงานทั่วไป  สังกัด  ส านักปลัด  จ านวน   1  อัตรา 
     ประเภท    พนักงานจ้างทั่วไป 
 
2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. เปิด - ปิดอาคารส านักงาน เปิด-ปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ 
2. ดูแล ท าความสะอาดบริเวณอาคารส านักงาน (ภายนอก) ให้มีความสวยงามและสะอาดเรียบร้อย 
3. ดูแล ท าความสะอาดห้องต่างๆ ภายในอาคารส านักงาน รวมถึงฝ้าเพดาน พัดลม กระจกบันได 

ห้องน้ า ให้สะอาดเรียบร้อย 
4.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชา มอบหมาย 

3. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ๑. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
 

4. อัตรำค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ   

1,000.-  บาท 
5. ระยะเวลำกำรจ้ำง 
 ท าสัญญาจ้างได้ไม่เกิน ๑ ปี (มีผลตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 30  กันยายน  2565) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    ผนวก ก 
แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ลงวันที่  16  มิถุนำยน  2565 

***************************** 
๑.  ชื่อต ำแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์  สังกัด  ส านักปลัด  จ านวน   1  อัตรา 
     ประเภท    พนักงานจ้างทั่วไป 
 
2.ลักษณะงำนที่ปฏิบัติและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าวและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (รถบรรทุกกระบะเทท้ายและรถยนต์ประเภทอ่ืนๆ) 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๑. มีความรู้ความช านาญในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี 
 2. ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุกส่วนบุคคล ชนิดที่ 2 ตามกฎหมาย 
 3. จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 

 

 อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ   

1,000.-  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง 

  ท าสัญญาจ้างได้ไม่เกิน ๑ ปี (มีผลตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 30  กันยายน  2565) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
                                                                                                               ผนวก ข 

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ตำมประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ลงวันที่  16  มิถุนำยน  2565 

รำยละเอียดวิชำที่จะด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะพนักงำนจ้ำง 
 

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 

 ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป 

 - ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (ภำค  ค)  จ ำนวน  100  คะแนน  (สอบสัมภำษณ์) 

  ประเมินผู้สมัครสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  และประวัติการท างานของผู้สมัครสอบ  และสัมภาษณ์เ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่าง ๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพ  เป็นต้น 
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แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
ตำมประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ลงวันที่  16  มิถุนำยน  2565 

รำยละเอียดวิชำที่จะด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะพนักงำนจ้ำง 
 

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 

 ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ 

 - ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (ภำค  ค)  จ ำนวน  100  คะแนน  (สอบสัมภำษณ์) 

  ประเมินผู้สมัครสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  และประวัติการท างานของผู้สมัครสอบ  และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่าง ๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพ  เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก. 
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๓.๑ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  จ านวน ๑ อัตรา 
 

ลักษณะงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
    หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีรับมอบหมาย 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติ  
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสรรบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ -ส่งหนังสือ การลงทะเบียน  

รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์เอกสาร
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  
       ๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียนวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหาร และเป็นหลักฐานทางราชการ 
       ๑.๓ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล
จ านวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียนวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้ 
       1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับ การด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 
       1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 
       1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อม
ใช้งานอยูเ่สมอ 
       1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
       1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุม
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
       1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพือ่ให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา   
       1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
       1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการ
ประชุมและการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และ
บรรลุ 
 
          /1.12 ศึกษา....... 
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       1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้หม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ  
งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2. ด้ำนกำรบริหำร 
      2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
      2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
      2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
      2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
      มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
      - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางดา้นการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
      - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
      - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา 
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
     1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
         1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานทีร่ับผิดชอบ) 
         1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัว 
         1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
         1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ 
         1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
     2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
         2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
         2.2 ทักษะการประสานงาน 
         2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
         2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล 
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อัตรำค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 
 

ที ่ คุณวุฒกิำรศึกษำ ค่ำตอบแทน 
(บำท) 

เงินเพิ่มกำรครองชีพ
ชัว่ครำว  (บำท) 

รวมเป็นเงิน 
เดือนละ  (บำท) 

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 9,400 2,000 11,400 
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.) 10,840 2,000 12,840 
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 11,500 1,785 13,285 

  

ทั้งนี้อัตรำค่ำตอบแทนตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2566 

ก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ 

- ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวเดือนละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400.-บาท 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ภำคผนวก  ข) 
 

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

ลงวันที่  16  มิถุนำยน  2565 
----------------------------------------------------------------- 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร (ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ) 

1.  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  (ภำค  ก)  จ ำนวน  100  คะแนน  (ข้อสอบปรนัย) 

 1.1  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.3  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 
 1.4  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 
        และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.5  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  2558 
 1.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  (ภำค  ข)  จ ำนวน  100  คะแนน  (ข้อสอบปรนัย/     
     ทดสอบปฏิบัติจริง) 

 2.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
 2.2  พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.3  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
 2.4  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ2558 
 2.5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 2.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
          2.7  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 
          2.8  ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

3.  ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (ภำค  ค)  จ ำนวน  100  คะแนน  (สอบสัมภำษณ์) 

 ประเมินผู้สมัครสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา  และประวัติการท างานของผู้สมัครสอบ  และสัมภาษณ์เ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  
อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพ  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
 



 
                                                    ภำคผนวก  ก 
 

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2565 
---------------------------------------------------------------- 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง/ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ และอัตรำค่ำตอบแทน 
 

ประเภท  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ (สังกัด กองช่ำง) 
หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบหลัก 
 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  1.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
  1.1   ส ารวจ  เขียนแบบ ประมาณการ  ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์  ดัดแปลง  ปรับปรุง  ควบคุม
การใช้งาน ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ  ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม  ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ  ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบคอมพิวเตอร์  รับส่งข้อมูลข่าวสาร  ในภารกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 
  1.2 จัดท าทะเบียน รวบรวม  และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน  เพ่ือการวางแผน 
บ ารุงรักษา 
  1.3ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามท่ีหน่วยงาน  
หรือกฎหมายก าหนด 
  1.4 เบิกจ่าย  จัดเก็บ  ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  
ให้มีจ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
  2.ด้ำนกำรบริกำร 
  2.1  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ  ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  2.2  ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกนัในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลงั
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

          /2.ได้รับ.................... 
 



 
-2- 

 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคณุวุฒิอย่าอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย  
    1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)     
    1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

                               ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
               1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ       

    1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)     
    1.5 ความรู้เรื่องทั่วไปเรื่องชุมชน        
    1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้        

             2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
    2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์         
    2.2 ทักษะการประสานงาน         
    2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ        
    2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล  

อัตรำค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 
 

ที ่ คุณวุฒกิำรศึกษำ ค่ำตอบแทน 
(บำท) 

เงินเพิ่มกำรครองชีพ
ชัว่ครำว  (บำท) 

รวมเป็นเงิน 
เดือนละ  (บำท) 

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 9,400 2,000 11,400 
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.) 10,840 2,000 12,840 
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 11,500 1,785 13,285 

  

ทั้งนี้อัตรำค่ำตอบแทนตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2566 

ก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ 

- ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวเดือนละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400.-บาท 

 
        

 
 
 



 
(ภำคผนวก  ข) 

 

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

ลงวันที่  16  มิถุนำยน  2565 
----------------------------------------------------------------- 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร (ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ) 

1.  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  (ภำค  ก)  จ ำนวน  100  คะแนน  (ข้อสอบปรนัย) 

 1.1  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.3  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 
 1.4  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 
        และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.5  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  2558 
 1.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  (ภำค  ข)  จ ำนวน  100  คะแนน  (ข้อสอบปรนัย/     
     ทดสอบปฏิบัติจริง) 

 2.1  ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า 
 2.2  ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ 
 2.3  ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า 
 2.4  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และค านวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.5  ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
  

3.  ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (ภำค  ค)  จ ำนวน  100  คะแนน  (สอบสัมภำษณ์) 

 ประเมินผู้สมัครสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา  และประวัติการท างานของผู้สมัครสอบ  และสัมภาษณ์เ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  
อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพ  เป็นต้น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 


