
C:\Users\Com\Downloads\ประกาศร_บสม_คร1.doc 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความ
ประสงครับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตามขอ ๑๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เพื่อปฎิบัติงานในสวนราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลแพรกหนามแดง  ดังตอไปนี้ 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร               
      พนักงานจางตามภารกิจ   

๑.๑  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล   จํานวน ๑ อัตรา  
๑.๒  ตําแหนง ผูชวยชางโยธา   จํานวน ๑ อัตรา 

๒.  คุณสมบัติของพนักงานจาง 
 ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี ้
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป  และไมเกิน ๖๐ ป   
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๔. ไมเปนผูที่มีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฎิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ 

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหาม
เบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล 

๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ           
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภา             
ทองถิน่ 

๗. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุกเพราะกระทํา 
ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําที่ไดกระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 

๘. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออกหรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ 
หนวยงานอื่นของรัฐ   

๙. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางหนวยงานอื่น 
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 

/สําหรับ. . . 
 
 



C:\Users\Com\Downloads\ประกาศร_บสม_คร1.doc 

-๒- 
 

 
   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไมรับสมัครสอบ  และไมอาจใหเขารับการ
คัดเลือกเปนพนักงานจาง  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร  ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่ 
๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๓๘ 

  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
ผูสมัครเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  จะตองมี 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครและมีลักษณะงานที่ปฎิบัต ิ ดังนี้ 

  พนักงานจาง  ประเภท  ตามภารกิจ 

   ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 
   หนาที่และความรับผิดชอบ 
   ชวยปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลลงในบัตร  หรือกระดาษเทปหรือ                    
เทปแมเหล็กหรือจานแมเหล็ก  เพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  ในลักษณะที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบ               
โดยใกลชิดหรือตามคําสั่ง  หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถี่ถวน  และปฏิบัติหนาที่
อื่น 
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

   ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
   แยกประเภทเอกสารขอมูลใหตรงกับชนิดของบัตรที่ไดวางรูปไวแลว  หรือใหตรงกับ
กระดาษเทปหรือเทปแมเหล็ก  หรือจานแมเหล็กที่จําแนกไวแลว  บันทึกขอมูลลงในบัตร  หรือเทปหรือจาน
แมเหล็กเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชเครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึก  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 

   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                     เปนผูสําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวาน้ี                 

ทุกสาขาที่ ก.อบต.ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต และมีความสามารถ
ในการบันทึกขอมูลภาษาไทยไมนอยกวานาทีละ ๔๒ คํา และภาษาอังกฤษไมนอยกวานาทีละ ๓๐ คํา 

 

      -  อัตราคาตอบแทน 
    ไดรับคาตอบแทน  เดือนละ  ๖,๐๕๐.-  บาท  และไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวในอัตราเดือนละ ๒,๙๕๐ บาท  รวมท้ังสิ้น ๙,๐๐๐.- บาท  

   ตําแหนง  ผูชวยชางโยธา 

   หนาที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางโยธาที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด 
หรือตามคําสั่งหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวน  และปฏิบัติหนาที่อืน่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
   ชวยปฏิบัติงานดานชางโยธาเกี่ยวกับการชวยออกแบบการควบคุมการกอสรางและ
บํารุงรักษาดานชางโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา เชน ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ชองน้ํา 
อาคาร อุโมงค เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน เปนตน ชวยปฏิบัติงานสํารวจ
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน สํารวจทางเพื่อการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ สํารวจขอมูลการจราจร 
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สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ชวยซอมสรางวัสดุครุภัณฑ 
เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจและทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

- ๓ - 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   เปนผูสําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง                          
ชางกอสราง ชางสํารวจ   ชางโยธา สถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิค
สถาปตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนด  วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
       -  อัตราคาตอบแทน 
   ไดรับคาตอบแทน  เดือนละ  ๖,๐๕๐.-  บาท  และไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว                                
ในอัตราเดือนละ ๒,๙๕๐ บาท  รวมท้ังสิ้น ๙,๐๐๐.- บาท  

  ๔.  ระยะเวลาการจาง 
   องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงจะทําสัญญาจางไมกอนวันที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม  มีมติใหความเห็นชอบใหบรรจุและแตงตั้ง ซึ่งพนักงานจางตองเขารับ
การประเมินผลการปฎิบัติงานประจําป  โดยอาจมีการตอสัญญาไดตามความเหมาะสมและความจําเปนของ
องคการบริหารสวนตําบลฯ ทั้งน้ีพนักงานจาง ประเภท ตามภารกิจจะทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๔ ป                      

  ๕.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ผู มี ความประสงคจะสมัคร เปนพนักงานจ างขององคการบริหารส วนตําบล                    
แพรกหนามแดง  สามารถติดตอขอสมัครพรอมยื่นหลักฐานการสมัครดวยตนเอง  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลแพรกหนามแดง  เลขที่ ๑๖๒  หมูที่ ๖ ตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม   
ตั้งแตวันที ่๑๘ – ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๗   ในวัน และเวลาราชการ  (วันจันทร – ศุกร  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 

  ๖.  เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 
   ผูประสงคสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอ
เจาหนาที่รับสมัครสอบฯ พรอมดวยหลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตอง และลงลายมือชื่อกํากับไวใน
เอกสารทุกฉบับ  ดังตอไปนี ้

๖.๑  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว  หรือ                         
ขนาด  ๓ x ๔  ซม.  ถายมาแลวไมเกิน  ๖  เดือน  จํานวน ๓ รูป 

๖.๒  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๖.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน  ๑  ฉบับ 
๖.๔  ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ดังนี ้
 -  โรคเทาชางในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแก 

   สังคม                               
-  โรควัณโรคในระยะอันตราย 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
โดยออกใหไมเกิน  ๑  เดือน  นับแตวันที่ตรวจรางกาย 

   ๖.๕  สําเนาวุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร  หรือหลกัฐานซึ่งแสดงวาเปนผูสําเร็จ
การศึกษาและเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่รับสมัคร       จํานวน  ๑  ฉบับ 

๖.๖  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถาม)ี เชน หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรือ นามสกุล เปนตน 
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- ๔ - 
 

   สําหรับการรับสมัครในครั้งน้ี   ใหผูสมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเอง  วาเปน            
ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบตามประกาศรับสมัครน้ีหรือไม  หากภายหลัง
ปรากฎวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงจะถือวา
เปนผูขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการจางดังกลาว  และหากตรวจสอบภายหลังพบวา                
มีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

  ๗.  วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 

        วิธีการคัดเลือกแบงเปน  ๓  ภาค  คือ 
   ภาค ก.  ภาคความรูความสามารถทั่วไป    ๓๐  คะแนน    
    ภาค ข.  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ๓๐  คะแนน      
       ( พรอมทั้งสอบปฎิบัติพิมพงานดวยคอมพิวเตอรและพิมพดีด เฉพาะตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล ) 
   ภาค ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (สัมภาษณ) ๔๐  คะแนน     

        เกณฑการตัดสิน 
   ผูสมัครสอบจะตองสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ก.)  และภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ข.)  ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ  ๖๐  ของแตละภาคจึงจะมีสิทธิสอบ                    
ในภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ค.)  ตอไป 

๘.   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  
 -  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธเิขารับการ 

เลือกสรรและคัดเลือกในวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗    ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
และทางเว็บไซดองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง www.phragnamdang.go.th  หรือสอบถามไดทาง
โทรศัพท หมายเลข ๐ ๓๔๗๗ ๒๐๖๙  

๙.   วัน เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
      องคก ารบริ ห ารส วนตํ าบลแพรกหนามแดง   จะดํ า เนินการสอบคัด เ ลื อก                  
ดังนี้  
   ๙.๑  สอบภาคความรู ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และสอบภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค  ข.)     

วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๗  
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล    

- เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. (สอบขอเขียน)  
- เวลา  ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป    

(สอบปฎิบัติ) พิมพงานดวยคอมพิวเตอร   และพิมพดีด 
ตําแหนง ผูชวยชางโยธา    

- เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. (สอบขอเขียน)  
   สถานที่สอบ  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

http://www.phragnamdang.go.th/
http://www.phragnamdang.go.th/
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   โดยองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จะประกาศผลผูสอบผาน ภาค ก. 
และภาค ข. ในวันที่ ๔ เมษายน  ๒๕๕๗  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง และ                      
ทางเว็บไซดองคการบริหารสวนตําบลฯ  www.phragnamdang.go.th 

- ๕ - 

 

   ๙.๒  สอบภาคความรูความสามารถ  ค.   ( สัมภาษณ )  

วันที่ ๘  เมษายน  ๒๕๕๗   

- เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ผูเขาสอบรายงานตัว  
     ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

- เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป 
      สอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  

  ** ทั้งน้ีใหผูเขาสอบในแตละภาคแตงกายดวยชุดสุภาพ  

  ๑๐.  การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
   องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก  
โดยจะเรียงตามลําดับจากคะแนนสูงสุดตามลําดับ  ในวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๗    ณ  ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๑๖๒  หมูที่  ๖   ตําบลแพรกหนามแดง    อําเภออัมพวา   จังหวัด
สมุทรสงคราม  โดยจะขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกไว  ๑  ป   

   ผูไดรับการคัดเลือก  องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดงจะแจงใหมาทํา             
สัญญาจางในภายหลัง  ทั้งนี้  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรสงครามไดเห็นชอบแลวเทานั้น  
และจะตองเขาทําสัญญาตอองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง   ภายใน ๓ วัน  นับจาก                     
ไดรับหนังสือแจง   หากพนกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์และจะเรียกผู ไดรับการคัดเลือกในลําดับตอไปแทน                 
สําหรับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  ดําเนินการในรูปคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู  ความสามารถ                   
ความเสมอภาค และความเปนธรรมอยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลหรือผูที่อางวา
สามารถชวยเหลือใหสอบได  และหากผูใดไดทราบขาวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอางหรือทุจริตเพื่อใหสอบได
โปรดแจงคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรทราบ  เพื่อจักไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

   ผูที่สนใจสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  เลขที่ ๑๖๒ หมูที่  ๖   ตําบลแพรกหนามแดง   อําเภออัมพวา   จังหวัด
สมุทรสงคราม                                     โทร. ๐ ๓๔๗๗ ๒๐๖๙-๗๐  ในวัน และเวลาราชการ 

   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
                                               ( นายทวีป  อมศิริ ) 

               นายกองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
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ปฎิทินการสอบพนักงานจาง   เพื่อบรรจุและแตงต้ังในปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง   โทร.  ๐๓๔ - ๗๗๒๐๖๙-๗๐    

 
 

๑. ประกาศรับสมัครไมนอยกวา  ๕  วันทําการกอนรับสมัคร   
      ประกาศ  ๖ – ๑๗  มีนาคม   ๒๕๕๗ 

๒. ระยะเวลาในการรับสมัครไมนอยกวา  ๗  วันทําการ 
       รับสมัคร  ๑๘ – ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

      ๓.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ             วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
      ๔.  กําหนดสอบภาค ก.  และภาค  ข.          วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๗ 
      ๕.  ประกาศผลสอบรอบแรก (ภาค ก. และภาค ข.)      วันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๕๗ 
      ๖.   กําหนดสอบภาค  ค.               วันที่  ๘ เมษายน  ๒๕๕๗ 
      ๗.   ประกาศผลผูผานการคัดเลือก        วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๗ 
      ๘.   เตรียมเอกสารสง ก.อบต. จังหวัดฯ พิจารณา     วันที่   ๑๑ – ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๗ 
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เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจาง   ลงวันที่  ๖  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

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

---- 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  แบงออกเปน  ๓  ภาค  คือ 
ก.  ภาคความรูความสามารถทั่วไป     ( ๓๐  คะแนน  )  
  ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป  โดยวิธีสอบปรนัยที่เหมาะสมกับระดับความรูความสามารถ
ของตําแหนง  ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง    ดังนี้ 
 ตําแหนง ผูชวยชางโยธา  และ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

-  วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห  และสรุปเหตุผล  
ทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะหและสรุปเหตุผล  โดยใหจับประเด็นในขอความ  

เรื่องราว  ตลอดจนใหวิเคราะหเหตุการณปจจุบัน  สรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม ขอมูลเกี่ยวกับ
ทองถิ่น รวมถึงใหหาแนวโนม  ความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล  สมมติฐาน  ใหศึกษาวิเคราะหและ      
สรุปเหตุผล  โดยอาศัยขอมูลดานตาง ๆ  ที่เปนปจจุบันในการตอบแบบทดสอบ    

         -  วิชาภาษาไทย   
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาโดยการใหสรุปความ  ตีความจากขอความสั้น ๆ   

หรือจากบทความตลอดจนทดสอบใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ  จากคําหรือกลุมคําประโยคหรือ
ขอความสั้น ๆ    

ข.  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ๓๐  คะแนน แยกเปน 

ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

- สอบปฎิบัติพิมพงานดวยคอมพิวเตอร และพิมพดีด ๑๐ คะแนน  

- สอบขอเขียน  ๒๐  คะแนน    
           ทดสอบความรูความสามารถที่ใชในการปฎิบัติงานในหนาที่  โดยเฉพาะตามที่ระบุไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง  โดยวิธีสอบปรนัย   ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒.  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แกไขเพิ่มเติม 
๓.  พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แกไขเพิ่มเติม 
๔.  พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 
๕.  พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

และที่แกไขเพิ่มเติม 
๖.  พ.ร.บ. ความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๗.  พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 



C:\Users\Com\Downloads\ประกาศร_บสม_คร1.doc 

๘.  พ.ร.บ. วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๙. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖  และที่แกไขเพิ่มเติม 
๑๑.  ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน 
 
 
 
 
ตําแหนง ผูชวยชางโยธา 

- สอบขอเขียน ๓๐  คะแนน    
           ทดสอบความรูความสามารถที่ใชในการปฎิบัติงานในหนาที่  โดยเฉพาะตามที่ระบุไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง  โดยวิธีสอบปรนัย   ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม 
๓. พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แกไขเพิ่มเติม 
๔. พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕. พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น              

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
๖. พ.ร.บ. ความผิดทางละเมดิของเจาหนาที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๗. พ.ร.บ.  ปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘. พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๙. พ.ร.บ. วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๐. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑. พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๒. พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๑๓. พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  ( ๔๐  คะแนน ) 
  ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงทุกตําแหนง  โดยวิธีสัมภาษณ 
  จะประเมินผูเขาสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง  จากประวัติสวนตัว  ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการทํางาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ  เชน  ความรูที่
อาจใชเปนประโยชนในการปฎิบัติงานในหนาที่และความรูในการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  ความสามารถ  
ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 
รวมทั้งคน  และสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ปฎิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น   เปนตน   
 
เกณฑการตัดสิน 
  ผูสมัครสอบจะตองสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ก.)  และภาคความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะตําแหนง (ข.)   ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ  ๖๐  ของแตละภาคจึงจะมีสิทธิสอบในภาค                         
ความเหมาะสมกับตําแหนง (ค.)  ตอไป 
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