
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

                                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
…………………………………………………… 

     องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   จ านวน 4 อัตรา  

อาศัยอ านาจ ตามข้อ 18 และข้อ 19 ของประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบ  
1.1 สังกัด  ส านักปลัด  จ านวน 1 ต าแหน่ง 

 

        ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ   
              (1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน       1   อัตรา 
 

  1.2 สังกัด กองช่าง จ านวน  2  ต าแหน่ง 
         ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ     
              (1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน       1   อัตรา 

  (2) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    จ านวน       1   อัตรา 

 
 
 
 
 

1.3 สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  1  ต าแหน่ง 
         ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ     
              (1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน       1   อัตรา 

 
 
 
 
 

 

- ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน ตามภาคผนวก ก แนบ
ท้ายประกาศนี้ 

 

      2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร  
2.1.คุณสมบัติทั่วไป 

  2.1.1 ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามประกาศ  ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2547 ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี ในวันรับสมัคร 

2/(3) ไม่เป็น... 
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   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลงวันท่ี 21 
สิงหาคม 2545  ดังนี้ 

(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค)  โรคเท้าช้าง ในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

                    (5 )ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
                    (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                    (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ 
                    (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
                    (9) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร ตามหนังสือท่ี ก.พ.ท่ี นร.0904/ว9 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2510 หนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วน ท่ี มท.3011/ว.5626 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2521 และออกตามความใน 
ข้อ 5 ของค าส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 22 กันยายน 2521 

หมายเหตุ  ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
                      2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
    หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ใน ภาคผนวก ก ท้ายประกาศฯ นี้ ไม่มีสิทธิรับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

 

3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
    ให้ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครสอบและหลักฐานด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ต้ังแต่วันที่ 11 - 22 มีนาคม 2562 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของ
ตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้สมัครสอบ ต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ท่ี ส านัก
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม โทรศัพท์หมายเลข 0-3721-6120 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน พร้อมท้ังน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ 
ดังต่อไปนี้ 

 
3/4.1 ส าเนา... 
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4.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1 ฉบับ 
4.2 ส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน     1    ชุด 
4.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 

และให้ผู้สมัครสอบลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย    จ านวน  3 ใบ 
4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1 ฉบับ 
4.5 ใบรับรองแพทย์ ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล

ก าหนด (ก.อบต.) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับต้ังแต่วันท่ีตรวจร่างกาย 
 4.6 เอกสารอื่น ๆ  เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือ นามสกุล  ใบส าคัญการสมรส  ส.ด. 9 ฯลฯ  

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครสอบจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จ านวน  100  บาท และจะไม่จ่ายคืนไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
 
 
 

6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จะท าการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์โดยวิธีการสอบ

ข้อเขียนและวิธีสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

 1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดส านัก
ปลัด 

ด าเนินการสอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้    
ก.ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ข้อเขียน)                   คะแนนเต็ม     100    คะแนน 
ข.ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน)    คะแนนเต็ม     100    คะแนน 
ค.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)          คะแนนเต็ม     100    คะแนน 

  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.) 
 
 

2.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง 
ด าเนินการสอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้    

ก.ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ข้อเขียน)                   คะแนนเต็ม     100    คะแนน 
ข.ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน)    คะแนนเต็ม     100    คะแนน 
ค.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์)          คะแนนเต็ม     100    คะแนน 

  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.) 
3.ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง 
ด าเนินการสอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้    

ก.ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ข้อเขียน)                   คะแนนเต็ม     100    คะแนน 
ข.ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน)    คะแนนเต็ม     100    คะแนน      
ค.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์)           คะแนนเต็ม     100    คะแนน 

  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.) 
 

4/4 ต าแหน่ง... 
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4.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ด าเนินการสอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้    
ก.ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ข้อเขียน)                   คะแนนเต็ม     100    คะแนน 
ข.ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน)     คะแนนเต็ม     100    คะแนน 
ค.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์)           คะแนนเต็ม     100    คะแนน 

  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.) 
 

 
 
 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
    7.1 ผู้ท่ีถือว่าผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ในแต่

ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรโดยการด าเนินการ จัดจ้างเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ 
    7.2 การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงล าดับท่ีจากผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีได้

คะแนนสูงสุดมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีเลขประจ าตัวสอบล าดับก่อนเป็นผู้
ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

 
 

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในวันที่ 25 มีนาคม 2562            

ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม หรือทางเว็ปไซต์ http://www.Thangam.sao@gmail.com 
 
 
 

9. วัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จะท าการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์โดยวิธีการสอบข้อเขียน

และวิธีสัมภาษณ์ ในวันท่ี  28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่างาม โดยให้ผู้สมัครแต่งกายชุดสุภาพตามแบบของทางราชการ และต้องน าบัตรประจ า ตัวประชาชนหรือบัตร
ประจ าตัวอื่นๆซึ่งมีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน มาในวันสอบหากไม่มีบัตร
ดังกล่าวแสดงตนในการสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ(ผู้สมัครต้องเข้าห้องสอบ
ก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 30 นาที และผู้ใดเข้าห้องสอบหลังเวลาสอบ 30 นาที จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการสรร
หาและเลือกสรรในครั้งนี้) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

5/องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จะท าการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์โดยวิธีการสอบข้อเขียนและ

วิธีสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

9.1 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด 
 
 
 
 

วันที่ รายละเอียด สถานที่สอบ ต าแหน่ง 
28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ข้อเขียน) และภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้ส าหรับ
เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน) 

ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 

28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ภ า ค ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 

 9.2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง 
 
 
 
 

วันที่ รายละเอียด สถานที่สอบ ต าแหน่ง 
28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ข้อเขียน) และภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้ส าหรับ
เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน)            

ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ภ า ค ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

 

9.3 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กองช่าง 
 
 
 
 

วันที่ รายละเอียด สถานที่สอบ ต าแหน่ง 
28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ข้อเขียน) และภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้ส าหรับ
เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน)            

ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ภ า ค ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

6/9.4 ต าแหน่ง... 
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9.4 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
วันที่ รายละเอียด สถานที่สอบ ต าแหน่ง 

28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ข้อเขียน) และภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้ส าหรับ
เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน) 

ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ภ า ค ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

 
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
    อ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ วน ต าบ ล ท่ า ง าม  จะ ปร ะกาศร าย ช่ือ ผู้ ผ่ า นก าร เ ลื อ กส ร ร ให้ ท ร าบ                       

ใน วันที่  29  มีน าคม  2562  ณ  ท่ีท า การอง ค์การบริ ห าร ส่ วนต าบล ท่ าง าม  หรื อทาง เ ว็ ป ไ ซ ต์
http://www.Thangam.sao@gmail.com 
 

11. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
     11.1 การขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงล าดับท่ีจากผู้ผ่านการเลือกสรรท่ีได้คะแนนสูงสุด

ลงมาตามล าดับถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
     11.2 บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศ

รายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ท้ังนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามมีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกัน
อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนในต าแหน่งเดียวกันถือว่ายกเลิก 

12. การบรรจุและแต่งต้ัง 
     12.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขัน

ได้ในแต่ละต าแหน่ง ตามต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) ก่อนจึงจะบรรจุ
แต่งต้ังได้ 

    12.2 ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงล าดับท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าท่ีได้
ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

    12.3 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเข้าท าสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ภายใน
เวลาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามก าหนด 

13. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบ 
     ผู้สมัครในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งท่ีได้สมัครสอบในครั้งนี้ว่าตรงตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามประกาศรับสมัคร โดยกรอก 
7/รายละเอียด... 
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ภาคผนวก ก  

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 

และแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 

--------------------------------------------- 
1.ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สังกัดส านักปลัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานวิจัยจราจร 
ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ  เพื่อ
ประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ และจัดท าเอกสารรายงานต่างๆ ทางด้านการจราจร ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการระดับจังหวัด 
หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต าแหน่งประเภท วิชาการ  ต าแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับต าแหน่ง 
ปฏิบัติการ และปฏิบัติงานอื่นท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

สังคมศาสตร์  การวางแผน วิ จัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก .จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี หรือ ต้ังแต่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณา

อนุมัติให้ด าเนินการจ้างพนักงานจ้างได้ 
 
อัตราค่าตอบแทน 
                ค่าตอบแทนเดือนละ  15,000 บาท 
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ภาคผนวก ก  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 
และแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่  1 มีนาคม 2562 
 

************************************ 
1.ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   สังกัด กองช่าง  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ี  ชัดเจน 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับ

หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  และการพิมพ์เอกสาร 
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ  สะดวกต่อการค้นหา 
และเป็นหลักฐานทางราชการ  

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายช่ือ พนักงาน ข้อมูลจ านวน
บุคลากร เอกสารอื่น ๆ ท่ีเป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหาส าหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้  

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ท่ี  เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  

1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป  
          1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา 
การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ  และสถานท่ี เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีเป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ     
          1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน  (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ  ด าเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  



 
-10- 

 
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อให้ผู้ท่ีต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
          1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และ
การด าเนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ก าหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์  
          1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานสาร
บรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์  งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ท่ีมาติดต่อและหน่วยงานต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  
             -ได้รับอัตราค่าตอบแทน  9,400    บาท 

1.  

ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี หรือ ต้ังแต่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณา

อนุมัติให้ด าเนินการจ้างพนักงานจ้างได้ 
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ภาคผนวก ก  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 
และแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่  1 มีนาคม 2562 
 

************************************ 
2.ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานขั้นต้นทางด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยในการสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา ดัดแปลง ประกอบ ติดต้ังเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้า ควบคุมตรวจสอบ
ความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศหรือ
สาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
             -ได้รับอัตราค่าตอบแทน  9,400    บาท 

1.  

ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี หรือ ต้ังแต่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณา

อนุมัติให้ด าเนินการจ้างพนักงานจ้างได้ 
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ภาคผนวก ก  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 
และแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
 

************************************ 
1.ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประเภทพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ี  ชัดเจน 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับ

หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล  การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร 
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน  ต่าง ๆ ด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวกต่อการค้นหา 
และเป็นหลักฐานทางราชการ  

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายช่ือ  พนักงาน ข้อมูลจ านวน
บุคลากร เอกสารอื่น ๆ ท่ีเป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหาส าหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้  

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ท่ี  เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  

1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป  
          1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา 
การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ  และสถานท่ี เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีเป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ     
          1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน  (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  
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1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 

นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ  ด าเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  

1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อให้ผู้ท่ีต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
          1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และ
การด าเนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ก าหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์  
          1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานสาร
บรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์  งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ท่ีมาติดต่อและหน่วยงานต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง  
             -ได้รับอัตราค่าตอบแทน  9,400    บาท 

2.  

ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี หรือ ต้ังแต่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณา

อนุมัติให้ด าเนินการจ้างพนักงานจ้างได้ 
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ภาคผนวก ข  
 รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 
และแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่  1 มีนาคม 2562 
 

************************************ 
1.ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด ส านักปลัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล   

       - มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
          - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓7 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)  

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี 3 – 5 ) พ.ศ. 2541 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2545 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2558 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
- มีรู้เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
- มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 
- มคีวามรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           

รัชกาลท่ี 9 
- มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
- มีความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
- มีความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
- มีความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 

          - มีความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล 
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ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ท่ี
อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและความรู้ในการรักษาความปลอดภั ยแห่งชาติ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ัง
สังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ข  
 รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 
และแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่  1 มีนาคม 2562 
 

************************************ 
1.ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  
-ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
-ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
-ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น  
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-วิชาภาษาไทยทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ 

การตีความ การขยายข้อความส้ันๆ หรือบทความ และให้พิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค า 
ประโยคหรือข้อความส้ันๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2548 
5. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 
6. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานท่ัวไป 
7. ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของต าแหน่งท่ีสมัคร 
 
ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ท่ี
อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและความรู้ในการรั กษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ัง
สังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ข  
 รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 
และแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่  1 มีนาคม 2562 
 

************************************ 
1.ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  
-ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
-ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
-ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น  
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-วิชาภาษาไทยทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ 

การตีความ การขยายข้อความส้ันๆ หรือบทความ และให้พิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค า 
ประโยคหรือข้อความส้ันๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2548 
5. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 
6. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานท่ัวไป 
7. ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของต าแหน่งท่ีสมัคร 
 
ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ท่ี
อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ัง
สังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ข  
 รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 
และแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่  1 มีนาคม 2562 
 

************************************ 
1.ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเภทพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  
-ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
-ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
-ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น  
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-วิชาภาษาไทยทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ 

การตีความ การขยายข้อความส้ันๆ หรือบทความ และให้พิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค า 
ประโยคหรือข้อความส้ันๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2548 
5. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 
6. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานท่ัวไป 
7. ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของต าแหน่งท่ีสมัคร 
 
ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ท่ี
อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ัง
สังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น 

 


