
 

 

 

 

     
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 

  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา อาศัยอ านาจตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗  ว่าด้วยการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้                           
  ๑.ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 

๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  ต าแหน่ง  2 อัตรา ดังน้ี 
  1) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) สังกัดส านักปลัด จ านวน  1  อัตรา 
      2) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  (ภารกิจ)   สังกัดกองช่าง   จ านวน ๑ อัตรา 

        

      ๒.คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก และลักษณะต้องห้าม 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
      ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป     
   ๑. มีสัญชาติไทย 

     ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี  
     ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 ๔.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น 
 เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

๔.๑ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรอืในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
๔.๒ วัณโรคในระยะอันตราย 
๔.๓ โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
๔.๔ โรคยาเสพติดให้โทษ 
๔.๕ โรคพิษสุราเรื้อรัง  
๔.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ 

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๔.๗ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน หรือคณะผู้บริหารท้องถ่ิน หรือ 

สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
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๔.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะ 

กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือผิดลหุโทษ 
     ๔.๙ ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
                 ๔.๑๐ ไม่เป็นข้าราชการ ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกจิ 
                 ๔.๑1 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญด้วยความบรสิุทธ์ิใจ 
  ส าหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี พราหมณ์ ทางราชการไม่รับสมัครสอบแข่งขัน และ
ไม่ให้เข้าสอบแข่งขัน ทั้งนี้ตามหนังสืองานสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ โดยอนุโลม 
หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างด าเนินการสอบคัดเลือก ก็จะไม่อนญุาตใหเ้ข้า
รับการสอบคัดเลือก หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครสอบ รับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงช่ือผู้สมัครสอบก ากับไว้ด้วย 
 

  ๓. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ, ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ 
  ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องมีหน้าที่และความรับผิอชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบท้ายผนวก ก.) 
 

  ๔. วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือกฯ 
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่
วันท่ี 5 – 15  พฤศจิกายน   ๒๕๖1  ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒13-6092,๐๘4-๔๒๘1353 
 

  ๕ เอกสารและหลักฐานท่ีต้องน ามายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร 
     ๑. ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา         จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน                 จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๔. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ 
เดือน จ านวน ๓ แผ่น (เขียนช่ือ – สกุลข้างหลังรูปภาพทุกแผ่น) 

  ๕. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศฯ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
 นับแต่วันตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร  จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๖. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
    ๗. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบขับข่ี,ใบทหารกองเกิน (สด.๙) , ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล,ทะเบียน
สมรส เป็นต้น (ถ้ามี)  อย่างละ  ๑ ฉบับ เอกสารท่ีใช้ส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

  ๖. วิธีการและเง่ือนไขการสมัครสอบคัดเลือกฯ 
     ๖.๑ ผู้สมัครขอรบัใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  
ส านักงานปลัด 
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     ๖.๒ ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง โดยใช้ปากกาสีน้ าเงิน แล้วยื่นใบ
สมัคร พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบการสมัครตามทีก่ าหนดในข้อ ๕ 
     ๖.๓ ส าเนาเอกสารทุกชนิดที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น และต้อง
รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
     ๖.๔ ผู้สมัครจะตอ้งรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามที่ก าหนดในประกาศรบัสมัครสอบคัดเลือกฯ นี้จรงิ และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พรอ้มทัง้ยื่นเอกสารหลกัฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากภายหลัง
ปรากฏว่าผูส้มัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกฯ และไมม่ีสทิธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหนง่ใดๆ ทั้งสิ้น 
     ๖.๕ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครไดเ้พียง  ๑  ต าแหน่ง เทา่น้ัน 
  ๗. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ 
  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตรา 
100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
  ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ 
  องค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น จะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในวันท่ี     
19   พฤศจิกายน   ๒๕๖1  โดยปิดประกาศ  ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  
จังหวัดอุดรธานี หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-136092,๐๘4-4281353 (ใน วัน เวลา 
ราชการ) 
  ๙. วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือกฯ 
      ๙.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จะด าเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันท่ี  27  
พฤศจิกายน๒๕๖1  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
      ๙.๒ ผูส้มัครที่มาถึงสถานที่ท าการสอบคัดเลือกฯจะต้องลงทะเบียนเข้ารบัการสอบ
คัดเลือกฯ ภายในระยะเวลาที่องค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็นก าหนด (๐๘.๕๐น.) จึงจะมสีิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกฯ 
  ๑๐. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ 
       ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
      ๑๐.๑ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก, ภาค ข) สอบข้อเขียน ๕๐ 
คะแนน 
      ๑๐.๒ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน 
       ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
      ๑๐.๑ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก, ภาค ข) สอบข้อเขียน ๕๐ 
คะแนน 
      ๑๐.๒ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน 
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  ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  รวมกัน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยพิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ถ้าคะแนน
เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข ) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

  ๑๒. การประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในวันท่ี  30  
พฤศจิกายน  ๒๕๖1 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
๐๔๒-136092 ,๐๘4-๔๒๘1353 (วัน เวลา ราชการ)  
  

  ๑๓. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
      ๑๓.๑ จะต้องเป็นผูท้ี่ได้รับคะแนนภารความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่ (ภาค ค)  รวมกันไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖๐ 
      ๑๓.๒ การข้ึนบัญชีรายช่ือผูผ้่านการสอบคัดเลือกฯ จะเรยีงล าดับจากผู้ทีส่อบได้คะแนน
รวมสงูสุดลงมาตามล าดับ   ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รบัหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครกอ่นเป็นผู้ทีอ่ยู่ในล าดับ 
ที่สูงกว่า 
      ๑๓.๓ บัญชีรายช่ือผูผ้่านการสอบคัดเลอืกฯ ก าหนดใหม้อีายุไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสอบ
คัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อกี และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บญัชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้ง
ก่อนเป็นอันยกเลิก 
      ๑๓.๔ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผูผ้่านการสอบคัดเลอืกฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัตหิรือมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลดงเยน็ อาจถอนรายช่ือผู้นั้นออกจากบญัชีรายช่ือผูผ้่าน
การสอบคัดเลือกฯ 
 

  ๑๔. เง่ือนไขการจ้างและการแต่งตั้ง 
      ๑๔.๑ ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รบัการจัดจ้าง  และแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได ้
      ๑๔.๒ กรณีผู้สอบคัดเลือกได้และถึงล าดับที่ทีจ่ะได้รบัการจ้างและแต่งตัง้ มีวุฒิการศึกษา
สูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
      ๑๔.๓ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ และไดร้ับการจัดจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น จะต้องมบีุคคลทีเ่ป็นข้าราชการพลเรือนสามญัหรือข้าราชการพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน ต าแหน่งระดับ ๓ ข้ึนไป เป็นผู้ค้ าประกัน 
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      ๑๔.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จะเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาท าสญัญาจ้าง
และจัดจ้าง ส าหรบัพนักงานจ้างตามภารกจิต่อเมื่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.) 
ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้นส าหรบัพนักงานจ้างทั่วไป ให้เป็นไปตามเงื่อนไขขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลดงเย็น 
      ๑๔.๕ ในวันท าสัญญาจ้าง ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
      ๑๔.๖ หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูส้มัคร ซึง่องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
อาจตรวจสอบพบในภายหลัง ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการคัดเลือก พรอ้มคืนเงินค่าตอบแทน 
นับแต่วันที่ตนได้รับการจัดจ้าง และไมอ่าจเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่ถูกเพิกถอนได้ 
      ๑๔.๗ อัตราค่าตอบแทนในต าแหน่ง และระยะเวลาการจัดจ้าง ดังต่อไปนี้  
 

     (๑) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ตามภารกิจ)   
             ๑.๑ อัตราค่า ตอบแทนเดือนละ  ๙,4๐๐  บาท  และเงินค่าเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวเดือนละ 2,๐๐๐ บาท รวม ๑1,4๐๐ บาท  ระยะเวลาการจ้างตาม มติ ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี แต่ไม่
เกินคราวละ 4 ป ี
    (2) ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ตามภารกิจ)   
             ๑.๑ อัตราค่า ตอบแทนเดือนละ  ๙,4๐๐  บาท  และเงินค่าเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวเดือนละ 2,๐๐๐ บาท รวม ๑1,4๐๐ บาท  ระยะเวลาการจ้างตาม มติ ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี แต่ไม่
เกินคราวละ 4 ป ี
 

            สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ทีส่ านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น   อ าเภอ
บ้านดุง   จังหวัดอุดรธานี  โทร. ๐๔๒-136092,๐๘4-๔๒๘1353  (ในวันและ เวลาราชการ) 
 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖1 
            

       
           (นายทรงศิลป์   หันประดิษฐ์) 
     นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดงเย็น 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นเรื่องรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสอบคัดเลือก 
เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   ลงวันท่ี  25  ตุลาคม   ๒๕๖๑ 
..................................................... 

       1 . ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ตามภารกิจ)  สังกัด  ส านักปลัด    จ านวน  1  อัตรา 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  1.1 ปฏิบัติงานธุรการ  สารบรรณ  งานบรหิารงานทั่วไป  ได้แก่  การรับ – ส่งหนังสือ  การ
ลงทะเบียน  รบัหนงัสือ  สง่หนงัสือ  การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  การบันทึกข้อมลู  การพิมพ์เอกสาร  
จดหมาย  และหนังสือราชการต่างๆการเตรียมการประชุม  เป็นต้น  เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบรอ้ยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
  1.2 จัดเกบ็เอกสาร  หนังสอืราชการ  หลักฐานหนังสือ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัตเิพื่อสะดวกต่อ
การค้นหา  และเป็นหลักฐานทางราชการ 
  1.3 รวบรวมข้อมูล  จัดเก็บข้อมลูสถิติ  เช่น  สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  รายช่ือพนักงาน  
ข้อมูลจ านวนบุคลากร  เอกสารอื่นๆ  ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัตเิพื่อสะดวกต่อการค้นหาส าหรบั
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได ้
  1.4 ตรวจสอบ  และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร  หนังสือ  และจดหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการ  เพือ่ให้แน่ใจว่าเอกสารทัง้หมดมีความถูกจ้อง  ครบถ้วน  และปราศจาก
ข้อผิดพลาด 
  1.5 จัดท าและแจกจ่าย  ข้อมูล  เอกสาร  หลกัฐาน  หนังสอืเวียน  หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อแจง้ใหห้น่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องรับทราบ  หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 
  1.6  ด าเนินการเกี่ยวกบัพสัดุ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน  เช่น  
การจัดเก็บรักษา  กาเบกิจ่ายพสัดุครุภัณฑ์  การจัดท าทะเบยีนพัสดุครุภัณฑ์  การดูแลรักษายานพาหนะ  และ
สถานที่  เพื่อให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  และอาคารสถานทีเ่ป็นไปย่างถูกต้อง  และมี
ความพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 
    1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัตงิาน  เช่น  เอกสารการตรวจรับรองมาตรฐาน และ
เอกสารทีเ่กี่ยวกบัการตรวจ   เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรงุปฏิบัติงาน 
  1.8 จัดเตรียมการประชุม  บันทึกการประชุม  และจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมหีลกัฐานในการประชุม   
 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒอิย่างอื่นทีเ่ทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ.,ก.ท., หรอื ก.อบต. รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รบัการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝกึอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง 
 
 



 
อัตราค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ 

  ๑. จะได้รับ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๔๐๐  บาท  และเงินค่าเพิม่การครองชีพช่ัวคราว
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท รวม ๑๑,๔๐๐ บาท   
 

 2.   ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ตามภารกิจ) สังกัด กองช่าง   จ านวน  ๑  อัตรา 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

๑.ส ารวจ เขียนแบบ  ประมารการ ติดตั้ง ซ่อม  ประดิษฐ์  ดีดแปลง  ปรบัปรุง  ควบคุม การ
ใช้งาน  ดูแล  บ ารุงรักษา  ละใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้า  ระบบ
เครื่องปรบัอากาศ  ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม  ระบบสารสนเทศ  ระบบควบคุมอัตโนมัติ   ระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์  ระบบคอมพิวเตอร ์ รับส่งข้อมลูข่าวสาร  ในภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง  เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมปีระสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหนว่ยงานภายในและภายนอก 
  ๒.จัดท าทะเบียน  รวบรวม  และเก็บข้อมลูทางสถิติของการใช้งาน  เพื่อการวางแผน
บ ารุงรักษา 
  ๓.ปรบัเทียบค่ามาตรฐานตามภารกจิทีเ่กี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรบัรองตามทีห่น่วยงาน 
หรือกฎหมายก าหนด 
  ๔.เบิก  จ่าย  จัดเก็บ  ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดอุุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน  
ให้มีจ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

          ๑. ไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณอย่างอื่นที่เปรียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา
เทคนิค เครื่องเย็น  ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า  
ช่างเครื่องเย็น  และปรับอากาศ  หรือาขาวิชาอื่นที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นี้ได ้ 
 

 อัตราค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ 
  ๑. จะได้รับ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๔๐๐  บาท  และเงินค่าเพิม่การครองชีพช่ัวคราว
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท รวม ๑๑,๔๐๐ บาท   
     

 
 
 
 
 
 
 

 


