
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

*************** 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 18 และข้อ 19 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจท่ีรับสมัคร ได้แก ่
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา 
2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
    2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม    

ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ดังต่อไปนี ้

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานเทศบาล 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9) ไม่ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
   (10) บุคคลที่สมัครต้องมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในอ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง                   
ไม่น้อยกว่า  1 ปี 
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      2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับ

ต าแหน่งตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 
3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
ผู้ที่ สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ติดต่อซื้ อ ใบสมัครด้วยตนเอง ณ             

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง ระหว่างวันที่ 11 – 21  มิถุนายน พ.ศ.2562 (เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.)  ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0-5401-9796 

4. เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร มีดังน้ี 
    4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน  

ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
    4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
    4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
    4.4 หลักฐานการศึกษา ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบประกาศนียบัตร ส าเนาใบ  

ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ  

    4.5 ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  3     
(พ.ศ.2535) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปางก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน       
1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ 

    4.6 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล 
    4.7 ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาดเอ 4 เท่านั้น 
ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือก ากับ

ไว้ด้วย ให้ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

และเมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรร
ครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครที่     
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตน้ันได้ 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานท่ีสรรหาและ
เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังน้ี 
       6.1 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 26 มิถุนายน 
2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ส านักงานเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้อง
ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรด้วยตนเอง 
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       6.2 ก าหนดวันสรรหาและเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ในวันที่ 11  กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลพระบาทวังตวง ดังนี ้
   เวลา 09.00-12.00 น. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)           
   เวลา 13.00-16.00 น. ทดสอบภาคความรู้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) 
      6.3 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการทดสอบความรู้ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
และภาคความรู้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ซึ่งมีสิทธ์ิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ส านักงานเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง โดยให้เป็น
หน้าที่ของผู้สมัครต้องด าเนินการตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
      6.4 ก าหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสัมภาษณ์      
ในวันที่ 25  กรกฎาคม  2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลพระบาท     
วังตวง         

    6.5 ให้ผู้รับการสรรหาและเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี ้
(1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น 

สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
(2) น าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวสอบพนักงานจ้างไปในวันสอบด้วย 
(3) ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

ด าเนินการสอบโดยเคร่งครัด 
(4) ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ เข้าสอบ และ
คณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได้ 
  7. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร แบ่งเป็น 3 ภาค คือ 
    7.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 100 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
    7.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) 100 คะแนน โดยวิธีการสอบ

ข้อเขียน 
    7.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
รายละเอียดตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี ้

  8. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลอืกสรรให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน

แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี ้ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
9. การประกาศผลการสรรและเลือกสรร 

  เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ตามภารกิจโดยเรียงล าดับตามคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาล
ต าบลพระบาทวังตวง หรือสามารถสอบถามได้ที่ โทร.0-5401-9796 
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10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
    10.1 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ให้เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้จากคะแนนรวม

สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
เท่ากันให้ผู้ไดร้ับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

    10.2 บัญชีผู้สอบได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ป ีนับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการสอบอย่าง
เดียวกันนั้นอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้สอบได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
    11.1 จะด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
    11.2 หากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษา

สูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฯ นี ้จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองมิได ้
    11.3 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้ข้ึนบัญชีไว้แล้ว เมื่อถึงล าดับที่ที่จะต้องได้รับการ

บรรจุและแต่งตั้งไม่มาแสดงตนภายในเวลาที่เทศบาลต าบลพระบาทวังตวงก าหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ 
    11.4 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใช้เฉพาะเทศบาลต าบลพระบาทวังตวงเท่านั้น 
12. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้ใดได้รับการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธ์ิรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ผา่นการสรรหาและเลือกสรร 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ภายในเวลาที่เทศบาลต าบลพระบาท  

วังตวงก าหนด 
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งใน

ต าแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
(4) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว ให้

ยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
13. ค่าตอบแทน 

  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการ
ครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้นเดือนละ 11,400 บาท  

14. ก าหนดระยะเวลาจ้าง 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกินระยะเวลาตามแผนอัตราก าลังสามปี
ของเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง (พ.ศ.2561-2563) 
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15. การท าสัญญาจ้าง 
เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง จะท าสัญญาจ้างผู้สอบได้ตามล าดับที่เมื่อได้รับความเห็นชอบ

ให้จ้างพนักงานจ้างจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปางเรียบร้อยแล้วเท่านั้น เทศบาลต าบล  
พระบาทวังตวง ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างดังกล่าวในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ 
ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเช่ือหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้าง
ว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากมีการแอบอ้างหรอืทุจรติให้สอบได้ โปรดแจ้งให้เทศบาลต าบลพระบาท
วังตวงทราบเพื่อจะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   13  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2562 

 
 

(นายผจญ  ธิลือชัย) 
นายกเทศมนตรีต าบลพระบาทวังตวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
 

รายละเอียดต าแหน่งท่ีรับสมัคร แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
   

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันใน

สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
ไฟฟ้าก าลังอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและ     
ปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือ
ตามค าสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถ่ีถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  1. ช่วยส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการ
ใช้งาน ดูแล บ ารุ งรักษา และใช้งานเครื่องมือ  อุปกรณ์  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้ า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ  ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 
  2. ช่วยจัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติการใช้งานเพื่อการวางแผนบ ารุงรักษา 
  3. ช่วยปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่
หน่วยงานหรือกฎหมายก าหนด 
  4. เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
จ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
  1. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาเทศบาลและเทศบาลต าบล กฎหมายว่าด้วยและ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
  ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้างได้ ทั้งนี ้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521  



ภาคผนวก ข. 
 
รายละเอียดวิชาท่ีจะด าเนินการสอบ แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง  
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 
หลักสูตรและวิชาการสอบ 

   ก. ภาความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (ระดับความยากง่ายของ
ข้อสอบตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง) 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ความรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจและสังคม)/นโยบายรัฐบาล 

กระทรวง กรม จังหวัด 

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (ก าหนดเนื้อหา
ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง) 

(1) ความรู้ในทางช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี ้

- พระราชบัญญัติการจดัซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

- ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าและระบบ
ไฟฟ้า 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการ
อื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติใน
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคต ิคุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น 
เป็นต้น 
  

หมายเหตุ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 
 


