
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง 

เรื่อง  การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง   
…………………………………………………………………………………….……….. 

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง  อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์
รับสมัครบุคคล เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สมุทรสงคราม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือปฎิบัติงานสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
  1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
   1.1 ส านักงานปลัดฯ 

พนักงานจ้าง ประเภทท่ัวไป  
                    -  ต าแหน่ง นักการ     จ านวน 1 อัตรา    
   1.2 กองช่าง  
   พนักงานจ้าง ประเภทตามภารกิจ 
    -  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    จ านวน 1 อัตรา 
   1.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   พนักงานจ้าง ประเภทตามภารกิจ 
    -  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดกลาง  จ านวน 1 อัตรา 
  2.  คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า  18   ปี และไม่เกิน  60 ปี   
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็น โรคตามท่ี ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ได้แก่  

-  โรคเท้าช้างในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
-  โรควัณโรคในระยะอันตราย 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
การเมือง 

6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ   
/9. ไม่เป็น. . . 
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9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ   

รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรฯ  ทางราชการไม่รับสมัครสอบ  และไม่อาจให้เข้ารับการ 

คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่ นว 89/2501  ลงวันที่ 27 
มิถุนายน  2501  และตามความในข้อ 5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 17  มีนาคม  2538 
             3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแพรกหนามแดง  จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครและมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 
                  3.1 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                  - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกศ์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
    - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกศ์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
   - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลังอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
                 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายในการก ากับ แนะน าตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
   1.1 ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้
งาน ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า
สื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์  รับส่งข้อมูล
ข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานภายในและภายนอก 
   1.2 จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน 
บ ารุงรักษา 
   1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน 
หรือกฎหมายก าหนด 
   1.4 เบิกจ่าย จักเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
จ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
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2. ด้านการบริการ 
   2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
   2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือ
ประกอบการปฎิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
   2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธาเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 
            อัตราค่าตอบแทน 
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   อัตราเดือนละ 9,400 บาท 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อัตราเดือนละ 10,840 บาท 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อัตราเดือนละ 11,500 บาท 

                      และมีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวตามจ านวนที่ระเบียบก าหนด 
ระยะเวลาการจ้าง 

                          สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน  4 ปี  โดยต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีทุกปี 
3.2 ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง    

1. (ก)  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่และเคยขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ 

    (ข)   เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกล 

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 
   3. เพศชาย 

4. จบการศึกษาภาคบังคับ (ไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ม.3) 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ 
เครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่งตามรายละเอียดท้ายประกาศฉบับนี้ หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฎิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

อัตราค่าตอบแทน 
                          อัตราค่าตอบแทนเดือนละ    15,000  บาท    

ระยะเวลาการจ้าง 
                          สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีทุกปี 

3.3 ต าแหน่ง นักการ    
1. มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ระบบการรับ-

ส่งหนังสือราชการ การดูแล รักษาความสะอาดของส านักงาน 
2. จบการศึกษาภาคบังคับ (ไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ม.3) 

   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
   รับ – ส่งหนังสือ เดินหนังสือในส านักงานและนอกสถานที่ และปฎิบัติงานอ่ืนใด ซึ่งมิใช่งาน
เกี่ยวกับการหนังสือหรือวิชาชีพ หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารส านักงาน งานให้บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

/อัตรา . . . 
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อัตราค่าตอบแทน 
                          อัตราค่าตอบแทนเดือนละ    9,000.-  บาท   และมีสิทธิได้รับค่าครองชีพชั่วคราวตามจ านวนที่
ระเบียบก าหนด 

ระยะเวลาการจ้าง 
                          สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีทุกปี 

            4.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
                  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรก
หนามแดง ติดต่อขอซื้อใบสมัครชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) พร้อมยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง                     
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง เลขที่ 162 หมู่ที ่ 6 ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 ตุลาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ 

              5.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
                        5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1X 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 
เดือน จ านวน 3 รูป 
                        5.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน   พร้อมส าเนา      จ านวน 1 ฉบับ 
                            5.3 บัตรประจ าตัวประชาชน    พร้อมส าเนา      จ านวน 1 ฉบับ 
                            5.4 ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศรับสมัครนี้ โดยออกให้ไม่เกิน    1   
เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  
                            5.5 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร  หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาและเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามต าแหน่งที่รับสมัคร  พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
                            5.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.1) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
   5.7 เอกสารเพิ่มเติมส าหรับผู้สมัครพนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาด
กลาง ที่ต้องน ามาประกอบการสมัครในวันที่สมัคร ดังนี้ 

 5.7.1 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายพร้อมส าเนาที่รับรองแล้ว จ านวน 1 ฉบับ  
5.7.2  หนังสือรับรองทักษะการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 

หลักฐานหนังสือรับรองทักษะการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี และปฎิบัติงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  จากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น  จ านวน 1 ฉบับ 
                          ส าหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศรับสมัครหรือไม่ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการ
จ้างดังกล่าว   
           6. วิธีการสรรหาและเลือกสรรและเกณฑ์การตัดสิน 
                                 - ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก.)                   100 คะแนน   
    - ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  ( ภาค ข.)    100 คะแนน   
                                 - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.)     100 คะแนน                                              
โดยผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละภาคจึงถือว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหาและ
เลือกสรร   
   

/7. วัน เวลา . . . 
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                  7. วัน เวลาและสถานที่สรรหาและเลือกสรร 

7.1 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  31  ตุลาคม 2560     
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง และทางเว็บไซด์ www.phragnamdang.go.th 

7.2 ด าเนินการสอบคัดเลือกหรือเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ 
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข.)  ในวันที่  3  พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง เลขที่ 162 หมู่ที่ 6 ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม      

7.3 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ภาค ก. และ ภาค ข. ในวันที่  6 พฤศจิกายน   
2560   (สอบผ่านการคัดเลือกโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละภาค ) เพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)) ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง เลขที่ 162 หมู่ที่ 6 
ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และทางเว็บไซด์  www.phragnamdang.go.th              

7.4 ด าเนินการสอบคัดเลือกหรือเลือกสรรในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)     
โดยการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  8 พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.00 น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล               
แพรกหนามแดง เลขที่ 162 หมู่ที่ 6  ต าบลแพรกหนามแดง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมาถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเวลาสอบ                  
อย่างน้อย 15 นาที  โดยแต่งกายชุดสุภาพ ร้องเท้าหุ้มส้น  

                 8.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร โดย
ประกาศเรียงตามล าดับจากคะแนนสูงลงมาต่ าตามล าดับ ในวันที่  9 พฤศจิกายน  2560  ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแพรกหนามแดง เลขที่ 162 หมู่ที ่6 ต าบลแพรกหนามแดง  อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และเว็บไซด์ 
www.phragnamdang.go.th โดยจะข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ 1 ปี 

              ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดงจะแจ้งให้มาท าสัญญาจ้างใน
ภายหลัง  ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงครามได้เห็นชอบแล้วเท่านั้น  และจะต้องเข้า                  
ท าสัญญาจ้างต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง ภายใน 3 วันนับจากได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นก าหนดจะถือ
ว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในล าดับต่อไปแทน 

               ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง  
เลขที่ 162 หมู่ที่ 6 ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โทรศัพท์ 034-772069-70  ในวันและ
เวลาราชการ 

                           ประกาศ   ณ  วันที่  6    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2560 
 

 
( นายทวีป  อมศิริ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง 
เรื่อง   การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง 

ลงวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรและวธิีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเปน็  3  ภาค  คือ 
ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป     ( 100  คะแนน  )  
  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีสอบปรนัยที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของ
ต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง    ดังนี้ 
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

-  วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล  
ทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยให้จับประเด็นในข้อความ  

เรื่องราว  ตลอดจนให้วิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน  สรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น 
รวมถึงให้หาแนวโน้ม  ความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล  สมมติฐาน  ให้ศึกษาวิเคราะห์และ      สรุปเหตุผล  
โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ  ที่เป็นปัจจุบันในการตอบแบบทดสอบ    

         -  วิชาภาษาไทย   
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโดยการให้สรุปความ  ตีความจากข้อความสั้น ๆ   

หรือจากบทความตลอดจนทดสอบให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความ
สั้น ๆ 
  - วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ    
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
  - ทดสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับเหตุการณ์บ้านเมือง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่                            
ที่จะปฏิบัติงาน 

- ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฎิบัติในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางที่ถูกต้อง 
- ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆน้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายการอนุญาตขับรถ 

 ต าแหน่ง  นักการ 
  - ทดสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับเหตุการณ์บ้านเมือง  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่                      
ที่จะปฎิบัติงาน 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  100  คะแนน แยกเป็น 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

- สอบข้อเขียน 100  คะแนน    
           ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฎิบัติงานในหน้าที่  โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  โดยวิธีสอบปรนัย   ดังนี้ 

1. ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า 
5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และค านวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

/ต าแหน่งพนักงาน. . . 
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- ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

- สอบปฏิบัต ิ100  คะแนน    
           ทดสอบปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (ใช้เวลาทดสอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 60 นาที) 
  ให้คะแนนตามขอบเขตงานที่คณะกรรมการออกข้อสอบก าหนด 

ต าแหน่ง นักการ 

- สอบข้อเขียน 100  คะแนน    
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรับ-ส่งเอกสาร   
- หลักการให้บริการที่ดี 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ( 100  คะแนน ) 
  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งทุกต าแหน่ง  โดยวิธีสัมภาษณ์ 
  จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฎิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและ
คุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งคน  และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฎิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน   เป็นต้น   
 
เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.)  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เ ฉพาะต า แหน่ ง  ( ข . )    ได้ ค ะแนนไ ม่น้ อยก ว่ า ร้ อยละ   60  ของแต่ ละภาคจึ ง จะมี สิ ทธิ ส อบ ในภาค                         
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ค.)  ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง 

เรื่อง   การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง 
ลงวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชนิดของเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
 1. รถแทรคเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ขนาดต่ ากว่า 150 บี.เอช.พี ลงมา 
 2. รถตักทุกชนิด (Loader All Types ) 
 3. รถกระบะเท  ความจุตั้งแต่ 5 – 10 ลูกบาศก์หลา 
 4. รถพ่นยาง (Bituminous Distributer) 
 5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา 
 6. รถตีเส้น ( Road Marker ) 
 7. รถบดไอน้ า ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
 8. รถบดสั่นสะเทือน ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
 9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาดตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป 
 10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ขนาดตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป 
 11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง ขนาด 8 ตันขึ้นไป 
 12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาด 8 ตันขึ้นไป 
 13. รถยกชนิดงาแซะ (Fork Lift) เกินกว่า 5 ตัน 
 14. รถยกชนิดแครีเครน (Karry Crane) เกินกว่า 5 ตัน 
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