
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระพัง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลสระพัง 

ประจำปงบประมาณ   2562 
************************************ 

 
 ดวยองคการบริหารสวนตำบลสระพัง  มีความประสงคจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลสระพัง  

 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลสระพัง  มีความคลองตัว เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดชัยภูมิ           
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  2)              
ลงวัน ท่ี  15 มิ ถุนายน  2549  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดชัยภู มิ                      
ครั้งท่ี  6/2562  เม่ือวันท่ี  27 มิถุนายน 2562  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปน
พนักงานจาง   ดังตอไปนี้  
 

1. ตำแหนงท่ีรับสมัครสอบ     ประกอบดวย 

 (1) พนักงานจางตามภารกิจ   จำนวน  2 ตำแหนง   ดังนี้ 
     1.1 ตำแหนง ผูชวยนายชางเขียนแบบ สังกัดกองชาง   จำนวน   1  อัตรา 
   1.2 ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษา   จำนวน   1  อัตรา 
๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  และหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 (รายละเอียดตามผนวก  ก  ทายประกาศนี้) 

1๓. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปน
พนักงานจาง 

๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไมต่ำกวา  ๑๘ ป บริบูรณและไมเกิน  ๖๐ ป 
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๔. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในประกาศกำหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตัน 
สำหรับพนักงานสวนตำบล  ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

   (ง)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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 ๕. ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ี 
ในพรรคการเมือง 
              ๖. ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน   

 ๗. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะกระทำ 
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษ สำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     ๘. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ  ใหออก ปลดออก ไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 ๙. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานจางหรือลูกจางของ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน สำหรับพระภิกษุ  หรือ
สามเณร  ไมสามารถสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตำบลได  
ท้ังนี้  ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  ท่ี  นร ๐๙๐๔/ว ๙  ลงวันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  หนังสือสำนักงาน 
ก.ท. ดวนมาก ท่ี มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖  ลงวันท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๒๑  และตามความในขอ  ๕  ของคำสั่ง
มหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  ๒๑  กันยายน  ๒๕๒๑ 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
ผูสมัครสอบคัดเลือกตำแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนั้น   

ตาม ท่ี อ งค ก ารบ ริห ารส วนต ำบลสระพั งกำห นด ไว ใน ป ระกาศรับ ส มั คร   (รายละ เอี ยดตาม                     
ผนวก ก. แนบทายประกาศนี้ )  

๔. การรับสมัคร 
๔.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ผูประสงคท่ีจะสมัครใหติดตอขอรับใบสมัครและสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัคร 

พรอมเอกสารและหลักฐานไดท่ี  สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลสระพัง  อำเภอบานแทน               
จังหวัดชัยภูมิ  ในระหวางวันท่ี  29 สิงหาคม 2562 – 6 กันยายน  2562  ในวันและเวลาราชการ  
(ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท  0-4488-6309  
หรือทางเว็ปไซต  www.srapung.go.th/public    

๔.๒ เอกสารและหลักฐานท่ียื่นพรอมใบสมัคร 
๑. ใบสมัคร (ตาม อบต.สระพัง กำหนด)      จำนวน  ๑  ฉบับ 

    ๒. รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ  ขนาด   ๑  นิ้ว  ถายครั้งเดียวกัน 
ไมเกิน  ๓  เดือน  (นับถึงวันสมัคร)         จำนวน  ๓  รูป 
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรอง  หรือระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีระดับคุณวุฒิ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระพังประกาศไว                จำนวน  ๑  ชุด  
  ๔. ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  หรือ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดชัยภูมิ   ซ่ึงออกไมเกิน  ๑  เดือนนับตั้งแตตรวจรางกาย
จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๖. สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน  ๑  ฉบับ   
   ๗. หลักฐานอ่ืนๆ  เชน  ใบรับรองผานการตรวจเลือกการเกณฑทหาร  หรือ  ใบสำคัญการ
เปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  (ถามี)  
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๕. คาธรรมเนียมในการสมัคร 
ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครตำแหนงละ  ๑๐๐  บาท  และจะไมคืนเงิน 

คาธรรมเนียมใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

๖. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 

                   องคการบริหารสวนตำบลสระพัง  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร    
ในวันท่ี  10 กันยายน  2562   ณ  ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลสระพัง  อำเภอบานแทน               
จังหวัดชัยภูมิ  หรือทางเว็ปไซด  www.srapung.go.th/public    

๗. วัน  เวลา  และสถานท่ีดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
      องคการบริหารสวนตำบลสระพัง  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  ในวันท่ี            
13  กันยายน 2562  ตั้งแตเวลา 10.00 -16.00 น. ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลสระพัง                   
อำเภอบานแทน  จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 
  เวลา 10.00-11.00 น. สอบความรูความสามารถท่ัวไปของบุคคลในเรื่องตางๆ 
  เวลา 11.00-12.00 น. สอบความรูความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหนงของบุคคล 
  เวลา 13.00-16.00 น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ 
  สถานท่ีสอบสัมภาษณ  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลสระพัง 
๘. คาตอบแทน 

8.1 ผูท่ีผานการเลือกสรรและไดรับการจางเปนพนักงานจางตามภารกิจ จะไดรับ 
คาตอบแทนตามคุณวุฒิ  ใหเปนไปตามแนบทายแนบประกาศฯ นี้  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 

9. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
องคการบริหารสวนตำบลสระพัง  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  ตามประกาศ ก.อบต. 

จังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล     
ลงวันท่ี  7  กรกฎาคม  2547  (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน)  หมวด  4  การสรรหาและเลือกสรร  
โดยวิธีการทดสอบความรูท่ัวไป  ความสามารถในตำแหนง  ความเหมาะสมกับตำแหนง  โดยการสอบขอเขียน 
และสอบสัมภาษณ  หรือวิธีอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร (รายละเอียดตามภาคผนวก ข.) 

๑๐. เกณฑการตัดสิน 
 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร  จะตองสอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป  

และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง  แตละดานไมต่ำกวารอยละ  ๖๐  จึงมีสิทธิเขาสอบภาค
ความเหมาะสมกับตำแหนง  (สอบสัมภาษณ)  ตอไป   

 การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรร  ใหถือเกณฑวาตองเปนผูทำคะแนนได
ในแตละดานไมต่ำกวารอยละหกสิบ  โดยเรียงตามลำดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ 
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๑๑. การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
11.1  การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร  จะเรียงลำดับท่ีจากผูผานการประเมิน 

สมรรถนะไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีไดคะแนนเทากัน  ใหผูผานการประเมินสมรรถนะ   
ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ)  มากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนความเหมาะสม
กับตำแหนง (สัมภาษณ)  เทากัน  ใหผูไดคะแนนความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนงมากกวาเปนผูอยู   
ในลำดับสูงกวา  ถาไดคะแนนความรูความสามารถเฉพาะตำแหนงเทากัน  ใหผู ท่ี ไดคะแนนความรู
ความสามารถท่ัวไปมากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา  ถายังไดคะแนนเทากันอีกก็ใหผูท่ีไดรับเลขประจำตัว
การประเมินสมรรถนะกอนเปนผูอยูในลำดับสูงกวา 

11.2  บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร  กำหนดใหมีอายุไมเกิน  1  ป  นับแตวันประกาศ 
บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ถามีการสรรหาหรือเลือกสรรอยางเดียวกันนั้นอีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการ
การเลือกสรรใหม  บัญชีผูผานการเลือกสรรไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก 
   ๑๑.๓  ผูท่ีไดประกาศข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร ถาเกิดกรณีอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้  ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในประกาศบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร  คือ 
    ๑. ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแตงตั้งในตำแหนงท่ีสอบคัดเลือกได 
   ๒. ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุภายในเวลาท่ีนายกองคการบริหาร     
สวนตำบลสระพังกำหนด เวนแตมีเหตุจำเปน และไดมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบ
กำหนดการเวลาลวงหนาไมนอยกวา  ๑๐  วัน  นับตั้งแตวันท่ีท่ีทำการไปรษณียรับทะเบียน 
   ๓. ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกำหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง     
ในตำแหนงท่ีสอบคัดเลือกได 
   ๔. ผูนั้นประสงคจะไมรับการบรรจุและแตงตั้งในตำแหนงท่ีสอบคัดเลือกได 

๑๒. กำหนดประกาศผลสรรหาและเลือกสรร 
องคการบริหารสวนตำบลสระพัง  จะปดประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร  ในวันท่ี                       

13 กันยายน 2562  ณ  ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลสระพัง  อำเภอบานแทน  จังหวัดชัยภูมิ                   
ทางเว็ปไซด  www.srapung.go.th/public    

๑๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
๑. แตงกายสุภาพ  สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน 

  ๒. ตองนำบัตรประจำตัวสอบ  และบัตรประจำตัวประชาชน  ไปในการสอบของแตละดาน
ทุกครั้งเพ่ือใชแสดงตอเจาหนาท่ีคุมสอบ  หากไมมีเอกสารดังกลาวครบถวน  จะไมอนุญาตใหเขา 
           ๓. การสอบภาคความรูความสมารถท่ัวไป  และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง  
มีดังนี้ 
              ๓.๑ ควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา  ๓๐  นาที  และจะเขาสอบไดก็
ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีคุมสอบแลว 
     ๓.๒ ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากท่ีไดเริ่มสอบไปแลว  ๓๐  นาที  จะไมไดรับ
อนุญาตใหเขาสอบในภาคนั้น 
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       ๓.๓ ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและหองสอบท่ีเจาหนาท่ีคุมสอบกำหนดให  
     ๓.๔ ผูเขาสอบจะตองเขาสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนดไวตามกำหนดการ 
            ๓.๕ ผูเขาสอบตองนำวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใชทำกระดาษคำตอบไปเองนอกนั้น จะตองใช
กระดาษและวัสดุอุปกรณ  ท่ีคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจัดไวใหโดยเฉพาะ  
               ๓.๖ หามนำตำราหนังสือ  บันทึกขอความ  เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ   
      ๓.๗ หามผูเขาสอบคัดลอกขอสอบ  หรือนำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ออกจากหอง
สอบโดยเด็ดขาด  ผูฝาฝนจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้   

    ๓.๘ เชื่อฟงและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะของเจาหนาท่ีคุมสอบโดยเครงครัด 
               ๓.๙ ภายในเวลา  ๓๐  นาที  นับตั้งแตเริ่มลงมือทำคำตอบจะออกจากหองสอบไมได  
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีคุมสอบ   
               ๓.๑๐ หามเขียนชื่อหรือเครื่องหมายอ่ืนใดลงบนกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาดผูใดฝาฝน  
จะถูกงดตรวจกระดาษคำตอบ 
               ๓.๑๑ หามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในหองสอบ 
               ๓.๑๒ เม่ืออยู ในหองสอบขณะสอบตองไม พูดหรือติดตอกับผู เขาสอบคนอ่ืนหรือ  
บุคคลภายนอก เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของเจาหนาท่ีคุมสอบ 
                         ๓.๑๓ ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลาหรือไมประสงคจะสอบตอไปในวิชาใดใหยกมือข้ึน
เพ่ือใหเจาหนาท่ีคุมสอบทราบหามลุกจากท่ีนั่งไปสงกระดาษคำตอบดวยตนเอง เม่ือสงคำตอบแลวตองไดรับ
อนุญาตจากเจาหนาท่ีคุมสอบกอนจึงจะออกจากหองสอบได(เฉพาะการทดสอบภาคความรูความสามารถ
ท่ัวไป) 
       ๓.๑๔ เม่ือหมดเวลาทดสอบแลว และเจาหนาท่ีคุมสอบสั่งใหหยุดจะตองหยุดทันที     
แตจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือเจาหนาท่ีคุมสอบไดอนุญาตแลว 
                 ๓.๑๕ ผูใดสอบเสร็จกอนเม่ือออกจากหองสอบไปแลวตองออกไปหางจากสถานท่ีสอบ
และไมกระทำการใดๆ  อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู   

๑๔. เง่ือนไขการจาง 
           องคการบริหารสวนตำบลสระพัง  จะมีคำสั่งจางผูท่ีไดรับการสรรหาและเลือกสรร         
เปนพนักงานจางตามลำดับท่ีไดข้ึนบัญชีไว และไดตรวจสอบแลววาผูท่ีไดรับการสั่งจางเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป
ของพนักงานจาง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามท่ี ก.อบต. กำหนด ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบ
ภายหลังวาบุคคลดังกลาว  ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกำหนด  องคการบริหารสวนตำบล  
สระพัง อาจถอนผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร   

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี 22  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 

 (นายสนิท  เพ่ิมผล) 
   นายกองคการบริหารสวนตำบลสระพัง 



 

ภาคผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระพัง                       
   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร เปนพนักงานจางตามภารกิจ ประจำป พ.ศ. 2562 

ลงวันท่ี  22  สิงหาคม  2562 

............................................................................... 

ตำแหนง ผูชวยนายชางเขียนแบบ สังกัดกองชาง  จำนวน  1   อัตรา 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกำกับ               
แนะนำ ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปตยกรรม  งานแผนท่ี งานวิศวกรรม โครงสราง           

และงานระบบตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ  
1.2 ศึกษาขอมูลของวัสดุกอสราง เพ่ือนำมาใชในงานเขียนแบบใหเกิดความสมบูรณ  
1.3 ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพ่ือใชในการเปดสอบราคา และนำไปสู          

การกอสรางตามวัตถุประสงค 
 1.4 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ              

งานเขียนแบบ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.5 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร ปกครอง               

สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว 

 2. ดานการบริการ 
 2.1 ใหคำแนะนำเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงานหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการด าเนินงานสำเร็จลุลวง 
 2.2 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และประชาชนท่ัวไปเพ่ือใหบริการและใหความ ชวยเหลือ            

ในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ

ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคเขียน                
แบบวิศวกรรมเครื่องกล ชางกอสราง กอสราง ชางโยธา ชางเขียนแบบ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน  ท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 
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 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา               

หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคเขียน แบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ชางกอสราง กอสราง ชางโยธา ชางเขียนแบบ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม                    
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได  

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคเขียน แบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ชางกอสราง กอสราง ชางโยธา ชางเขียนแบบ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได  

 
- อัตราคาตอบแทน 

 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400  บาท 

 2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840  บาท 

 3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้  อัตราคาตอบแทน   
              เดือนละ 11,500 บาท 

- ระยะเวลาการจาง 

 ไมเกินคราวละ 4 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ข. 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระพัง                       
   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร เปนพนักงานจางตามภารกิจ ประจำป พ.ศ. 2562 

ลงวันท่ี  22 สิงหาคม  2562 

............................................................................... 

ตำแหนง ผูชวยนายชางเขียนแบบ สังกัดกองชาง  จำนวน  1   อัตรา 
หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคล  แบงออกเปน  3  ภาค  ดังนี้  

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาคก ก ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน                             
- ความรูดานภาษาไทยและคณิตศาสตรท่ีจำเปนในชีวิตประจำวัน 
- เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขจนถึงปจจุบัน  
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 พ.ศ. 2542 
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
-ความรูเก่ียวกับองคการบริหารสวนตำบล 

ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ทดสอบความรู ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี โดยเฉพาะตามท่ีระบุไวในมาตรฐาน   
กำหนดตำแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
-พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
-เทคนิคการประมาณราคา 
-ความรูเก่ียวกับการออกแบบและเขียนแบบสถาปตยกรรม 
-ความรูเก่ียวกับทฤษฏีและระบบสัญลักษณวัสดุกอสรางดานสถาปตยกรรมและดานวิศวกรรม 
-ความรูเก่ียวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอรเขียนแบบ โปรแกรม Auto CAD  
 และโปรแกรมท่ีใชเขียนแบบอ่ืนๆ 
-ความรูเก่ียวกับงานดานภูมิทัศน  

ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
-บุคลิกภาพทวงทีวาจา    จำนวน 20 คะแนน 
-มนุษยสัมพันธ       จำนวน 20 คะแนน 
-ความสามารถในการสื่อความหมาย  จำนวน 20 คะแนน 
-ปฏิภาณไหวพริบ     จำนวน 20 คะแนน 
-ความม่ันคงทางอารมณ     จำนวน 20 คะแนน  

 
กรณี  การสอบขอเขียนไดคะแนนไมถึงรอยละ 60  ไมสามารถมีสิทธิสอบสัมภาษณ   

 



 

ภาคผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระพัง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร เปนพนักงานจางตามภารกิจ ประจำป พ.ศ. 2562 

ลงวันท่ี  22  สิงหาคม  2562 

............................................................................... 

ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษา  จำนวน  1   อัตรา 

หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก  

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจำาเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการ               
ท่ีชัดเจนภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้  

        1. ดานการปฏิบัติการ  
                  1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป ไดแกการรับ – สงหนังสือ การลง                      
ทะเบียนรับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทำฎีกาเบิกจายเงิน และการพิมพ
เอกสารจดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพ่ือสนับสนุนใหงานตาง ดำเนิน                
ไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได 
                  1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ สะดวกตอ
การคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ  
                   1.3 รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน 
ขอมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกตอการ คนหาสำหรับ
ใชเปนหลักฐานตรวจสอบได  
                    1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ           
ท่ีเก่ียวของ กับการดำเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจาก
ขอผิดพลาด  
                    1.5 จัดทำและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ        
เพ่ือแจง ใหหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของรับทราบ หรือดำเนินการตางๆ ตอไป  

                    1.6 ดำเนินการเก่ียวกับพัสดุครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหนวยงาน เชน การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะ และ
สถานท่ี เพ่ือใหการดำเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีเปนไปอยางถูกตอง และมี 
ความพรอมใชงานอยูเสมอ  
                     1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิ
บาล) และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการตรวจ เพ่ือนำไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
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                     1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือใหการ 
ประชุมเปนไปดวยความเรยีบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 
                      1.9 จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประชุม การ ฝกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพ่ือใหเอกสารท่ีถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการ ดำเนินงาน
ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา  
                      1.10 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปดเผย ตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสาร เพ่ือใหผูท่ีตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร  
                      1.11 อำนวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงาน ในเรื่อง
การประชุม และการดำเนินงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม ก าหนดเวลา 
และบรรลุวัตถุประสงค 1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ    
ท่ีเก่ียวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ      
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด  

                     2. ดานการบริการ 

                     2.1 ใหคำปรึกษาและแนะนำในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอและหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
                     2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น  
                      2.3 ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการเพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีจะนำไปใชประโยชนได ตอไป  
                      2.4 ผลิตเอกสารตางๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และ ปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
                     มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
                     1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขา               
วิชาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการ
ฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ี ไดรับการ
รับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  

                     2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน                    
ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือ
ผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ี ไดรับ
การรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

                     3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ  อยางอ่ืน ท่ี เทียบได ไม ต่ำกวานี้            
ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต           
หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ี 
ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 
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- อัตราคาตอบแทน 
 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400  บาท 
 2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840  บาท 
 3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้อัตราคาตอบแทน        
              เดือนละ 11,500 บาท 

- ระยะเวลาการจาง 

  ไมเกินคราวละ 4 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ข. 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระพัง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร เปนพนักงานจางตามภารกิจ ประจำป พ.ศ. 2562 

ลงวันท่ี  22 สิงหาคม  2562 

............................................................................... 

ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษา  จำนวน  1   อัตรา 
หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคล  แบงออกเปน  3  ภาค  ดังนี้  

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาคก ก ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน                             
- ความรูดานภาษาไทยและคณิตศาสตรท่ีจำเปนในชีวิตประจำวัน 
- เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขจนถึงปจจุบัน  
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 (แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน) 
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 พ.ศ. 2542 
-พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
-ความรูเก่ียวกับองคการบริหารสวนตำบล 

ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ทดสอบความรู ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี โดยเฉพาะตามท่ีระบุไวในมาตรฐาน   
กำหนดตำแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
-พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548 
-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
-ความรูเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป  

ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
-บุคลิกภาพทวงทีวาจา    จำนวน 20 คะแนน 
-มนุษยสัมพันธ       จำนวน 20 คะแนน 
-ความสามารถในการสื่อความหมาย  จำนวน 20 คะแนน 
-ปฏิภาณไหวพริบ     จำนวน 20 คะแนน 
-ความม่ันคงทางอารมณ     จำนวน 20 คะแนน  

 
 กรณี การสอบขอเขียนไดคะแนนไมถึงรอยละ 60  ไมสามารถมีสิทธิสอบสัมภาษณ   
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