
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก 
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก  อ าเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคล เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.255๙  จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก   

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.อบต.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547     
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1  ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                    จ านวน  1  อัตรา 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิผู้สมัคร 
  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   
   (1)  มีสัญชาติไทย 

(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
     (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
   (5) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
   (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
     (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ         
   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง           
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น    
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3. หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ค่าตอบแทนและ
ระยะเวลาการจ้าง 

 3.1  ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
  - รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก  ก.  ท้ายประกาศฉบับนี้ 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
 ผู้สนใจสามารถสอบถาม ขอดูรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่  

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก  อ าเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ตั้งแต่วันที่ 25 
มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 8.30 – 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ  หมายเลขโทรศัพท์             
0 - 7795 – 3008    

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
      ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง และส าเนารับรองความถูกต้อง ดังนี้ 
๕.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา (ถ่ายด้านหน้าและ

ด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
  ๕.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
  ๕.๓ ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศท่ีคณะกรรมการ 
กลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๔ ส าเนาประกาศนียบัตร / ปริญญาและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขา   
และรายละเอียดจ านวนหน่วยกิตวิชาที่ศึกษา ที่แสดงให้ เห็นว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน  ๑ ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร  กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบ
ฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยด้วย   
  ๕.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป  ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน   ให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย 
  ๕.๖ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล  

๕.๗ ส าเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร  (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ส าหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด    
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ   
สมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ 
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 6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครดังนี้ 

 - ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนเมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการ
เลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการด าเนินการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริต  จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตเท่านั้น 

          ๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรหลังจาก
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก   

          ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   
  -  รายละเอียดตามภาคผนวก ข.  (ท้ายประกาศฉบับนี้) 

           ๙. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
   คณะกรรมการจะท าการด าเนินการสอบคัดเลือก ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก 
อ าเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

ต าแหน่ง วันที่ เวลา การทดสอบ 
 
-  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   
 

 
วันพุธที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
๐๙.๓0-1๑.๐0  น. 

 
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ (ข้อเขียน) 

1๑.๐0-1๒.๐0 น. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ)์ 
 

 

   ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านเกณฑ์ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ในแต่ละภาค  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

           ๑๑. การประกาศผลการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก  จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่  
๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 

 

                                                                        ๔/๑๒. การข้ึนบัญชี ... 
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๑๒. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
  ๑๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไม่เกิน ๑ ปี นับ
แต่วันที่ได้มีการจ้างในต าแหน่งที่ว่างแล้ว และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกจากการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   (๑) มีการประกาศข้ึนบัญชีใหม่ 
   (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้างให้ด ารงต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
   (๓) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติในเรื่องดังกล่าว
เป็นอย่างอ่ืน 
  ๑๒.๒ กรณีมีข้อสงสัย ให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด      
สุราษฎร์ธานี เป็นที่สุด 

            ๑๓. การจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก จะด าเนินการจ้างตามล าดับที่ในประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ วันที่          มกราคม  พ.ศ. 2559 
 
 

 
 

(นายธีรยุทธ   แต่งนวล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

 ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า  ที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับ  ตรวจสอบโดยใกล้ชิด  
หรือตามค าสั่ง  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ช่วยในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับ  บ ารุงรักษา  ซ่อมเครื่องจักร  เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า  เบิกจ่าย  จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือทางอ่ืนที ่  ก.จ.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้า  อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้สามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า  

 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   9,400 บาท 
 
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ก.อบต.มีมติเห็นชอบ   ถึง 30 กันยายน 2560 

 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก  ข 
*************** 

 

ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ข้อสอบปรนัย    (คะแนนเตม็  5๐  คะแนน) 
  1.๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕7 (ฉบับชั่วคราว) 
  1.๒  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม     
  1.๓  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
         ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                1.๔  การใช้ภาษาและหลักเหตุผล การคิดค านวณ 
                1.๕  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 
 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ข้อสอบปรนัย    (คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน) 
                 ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับที่    
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
        2.๑  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

                 2.๒  พ.ร.บ.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖ 
                 2.๓  ความรู้เกี่ยวกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่องหลักเกณฑ ์
    เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
                 2.๔  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
                 2.๕  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


