
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
************************************* 

    

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เพ่ือจ้าง
และแต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่าง  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566
จ านวน  2  ต าแหน่ง  2  อัตรา  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  ประกอบกับมาตรา  ๒๕  
วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด  ๔  การสรรหาและการ
เลือกสรร  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ดังนี้ 
 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร       
สังกัดกองคลัง 

      พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จ านวน  1  อัตรา 

สังกัดกองช่าง 
      พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    จ านวน  1  อัตรา 

 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
      ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4  ของ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  (ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว)  เรื่อง  หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปี  
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  

หรือ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

 4.1  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 4.2  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 4.3  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 4.4  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 4.5  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง

และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
/(5) ไม่เป็น... 
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(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

(6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ท าสัญญาจ้าง  ต้องไม่เป็น   

ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทเอกชน 
  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

       ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด 
เกี่ยวกับการรับสมัครสอบแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศ  (ภาคผนวก ก) 
 

 3.  การรับสมัคร 
3.1  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ให้สมัครด้วย
ตนเองโดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้  ตั้งแต่ วันที่   7  กรกฎาคม  2565  ถึงวันที่               
20  กรกฎาคม  2565    ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแก้ว  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนา
นคร   จังหวัดสระแก้ว  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๗๒๔-7669  และ
สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  www.huayjod.go.th/ข่าว
ประชาสัมพันธ์และป้ายประชาสัมพันธ์      
 

3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       ผู้สมคัรสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

๓.2.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจ าตัว 
ประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน  และยังไม่หมดอายุ  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.๒.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.2.3  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป  

(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  เดือนนับแต่วันรับสมัคร) 
3.2.4  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศโรคที่เป็นลักษณะ 

ต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
   3.2.5  ส าเนาวุฒิการศึกษา  กรณีต าแหน่งที่สมัครเป็นต าแหน่งที่ต้องใช้วุฒิ
การศึกษาประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  จ านวน  1  ฉบับ 

3.2.6  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี)  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล   
ใบส าคัญการสมรส  ทะเบียนหย่า  เอกสารทางทหาร  (เช่น  สด.8,สด.9 หรือ ส.ด.43)  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
   ทั้งนี้หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 
         องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ไม่รับสมัคร  พระภิกษุ หรือ สามเณร ตาม
หนังสือที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑ ออกตามความในข้อ ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลง
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑  หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ในภายหลังระหว่างด าเนินการสอบ
คัดเลือก ก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 

/3.3 ค่า... 
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   3.3.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
          ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ในอัตราคนละ  100  บาท  (-หนึ่งร้อยบาทถ้วย-)  
เมื่อผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

   3.4.  เงื่อนไขในการสมัคร 
          3.4.1  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  สามารถเลือกสมัครได้เพียง          
1  ต าแหน่งเท่านั้น  เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ 
          3.4.2  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครจริงและ
ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่เกิด
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด  ให้ถือว่า  การรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

 4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
  4.1  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  
ในวันที่  21  กรกฎาคม  2565  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัด
สระแก้ว  และทางเว็บไซต์  www.huayjod.go.th /ข่าวประชาสัมพันธ์       

4.2  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ  ในวันที ่           
26  กรกฎาคม  2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแก้ว  โดยสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง  (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)  ภายในวันเดียวกัน    

- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข)  เวลา ๐๙.๐๐-12.00 น.  

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  เวลา  ๑๓.๓๐ – 15.3๐ น.   
 

 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินภาคความรู้  
ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  ภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  (ภาค ค)  จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  ทั้งนี้  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับ
คะแนนที่สอบได้  โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน  ภาคความรู้  ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)  
รวมกันมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค)  มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  
ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
หากคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความความรู้
ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
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๗.  วิธีการสอบ 
    7.1  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   

       -สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
       -สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
       -สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐   คะแนน 

    7.2  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
       -สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
       -สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
       -สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ)   

คะแนนเต็ม   100   คะแนน 
(รายละเอียดตาม  ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้) 

 

 8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา 
      องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่
สอบได้  ตามประกาศไว้ในข้อ 6  ในวันที่  1  สิงหาคม  2565  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด  และ  www.huayjod.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันใหม่แล้วแต่กรณี 

    ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุและจัดจ้างใน 
ต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  เพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ในการบริหารจัดการกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
 

 9.  การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  และองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จะท าสัญญาจ้างเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด) แล้ว อนึ่ง  หาก
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรมี
คุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขอ
สงวนสิทธิในการแต่งตั้ง 
 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕65 
 
 
 

นายวิชัย     บรรณสาร 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 
 

 
 
 

http://www.huayjod.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์%20%20โดยบัญ
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ภาคผนวก ก. 

ประเภท/ต าแหน่งพนักงานจ้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทน และระยะเวลาการจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ลงวันที ่ 29  มิถุนายน  2565 
********************************* 

สังกัดกองคลัง 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  และรายได้อ่ืน  การช่วย 

ตรวจรับและพิจารณาแบบแสดงรายการ  ค าร้อง  หรือค าขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม  รับช าระเงิน  เขียน
ใบเสร็จรับเงิน  และลงบัญชี  จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้  และรายการต่างๆ  เก็บรักษาหลักฐานการ
เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืนๆ  ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี  การด าเนินคดีผู้ค้างช าระภาษี  ออก
หมายเรียกและหนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและประเมินภาษี  การเก็บรักษาและน าส่งเงิน  และปฏิบั ติงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้  การก ากับ  
แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีป้าย   

ค่าธรรมเนียม  ค่าเช่า  ค่าบริการ  และรายได้อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

1.2 เร่งรัด  ติดตาม  ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  ภาษีท่ีค้างช าระ  เพื่อให้สามารถ 
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 

1.3 ตรวจสอบการรับเงิน  เก็บรักษา  น าส่งเงิน  และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้   
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  ข้อบังคับ  ค าสั่ง 

1.4 รวบรวมข้อมูล  เอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้  และเก็บรักษาหลักฐาน 
เพ่ือเป็นข้อมูล  และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 

1.5 จัดท าทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้  สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท  รวมถึงการ 
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ข้อมูลมี
ความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
       1.6  ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด  ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆ  
จัดเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน  เพ่ือรวบรวมไว้
เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
       1.7  สอดส่องตรวจตรา  เร่งรัดภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  และรายได้อ่ืนค้างช าระ
ควบคุมหรือด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 
 

/1.8 ประสาน... 



-6- 
 

       1.8  ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 
  2.  ด้านการบริการ 
       2.1  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้  แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา  หน่วยงานราชการ  เอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพื่อถ่ายทอดความรู้  ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
       2.2  ประสานงานในระดับกลุ่ม  กับหน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้  และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อการท างานของหน่วยงาน 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง 
บัญชี  พาณิชยการ  เลขานุการ  การตลาด  การขาย  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  การจัดการ  บริหารธุรกิจ  
การจัดการทั่วไป  คอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. 
หรือ ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง 
บัญชี  พาณิชยการ  เลขานุการ  การตลาด  การขาย  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  การจัดการ  บริหารธุรกิจ  
การจัดการทั่วไป  คอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์  ทางบัญชี  พาณิชยการ  เลขานุการ  
การตลาด  การขาย  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  การจัดการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  คอมพิวเตอร์  
เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี   
พาณิชยการ  เลขานุการ  การตลาด  การขาย  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  การจัดการ  บริหารธุรกิจ  การ
จัดการทั่วไป  คอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ 
ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
 

 อัตราค่าตอบแทน   
1.ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ได้รับค่าตอบแทน

อัตราเดือนละ 9,400  บาท 
2.ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ได้รับค่าตอบแทน

อัตราเดือนละ 10,840  บาท 
3.ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือน

ละ 11,500  บาท 
  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและสิทธิประโยชน์อื่น  ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดสระแก้วก าหนด 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จะเริ่มท าสัญญาจ้างไม่ก่อนวันที่  คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสระแก้วได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ้าง  มีระยะเวลาการจ้างตามวงรอบแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ไม่เกินคราวละ  3  ปี  โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างเพ่ือต่อสัญญาจ้างหรือเลิกจ้าง 

/2.พนักงาน...  
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2.พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับตรวจ  ทดสอบ  สร้าง  ซ่อม  ประกอบ  ดัดแปลง  ติดตั้ง  และ
บ ารุงรักษา  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า  ค านวณราคาและประมาณราคาในการด าเนินงาน
ดังกล่าว  จัดเก็บรักษา  เบิกจ่าย  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น  หรือ
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง  แผนก  และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา   

ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้ก ากับ  แนะน าตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ส ารวจ  เขียนแบบ  ประมาณการ  ติดตั้ง  ซ่อม  ประดิษฐ์  ดัดแปลง  ปรับปรุง   

ควบคุมการใช้งาน  ดูแล  บ ารุงรักษา  และใช้งานเครื่องมือ  อุปกรณ์  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้า  ระบบ
เครื่องปรับอากาศ  ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม  ระบบสารสนเทศ  ระบบควบคุมอัตโนมัติ  ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบคอมพิวเตอร์  รับส่งข้อมูลข่าวสาร  ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 
       1.2  จัดท าทะเบียน  รวบรวม  และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน  เพ่ือการวางแผน  บ ารุงรักษา 
       1.3  ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามที่
หน่วยงาน  หรือกฎหมายก าหนด 
       1.4  เบิกจ่าย  จัดเก็บ  ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
ให้มีจ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
  2.  ด้านการบริการ 
       2.1  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา  แก้ไขปัญหา  ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ  ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
       2.2  ประสาน  แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม  และมีประสิทธิภาพ   
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ช่างไฟฟ้า  ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  
ไฟฟ้าก าลัง  อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ช่างไฟฟ้า  ช่างเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ  หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

/3.ได้รับ... 
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  3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ไฟฟ้าก าลัง  
อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ช่างไฟฟ้า  ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

 อัตราค่าตอบแทน   
1.ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ได้รับค่าตอบแทน

อัตราเดือนละ 9,400  บาท 
2.ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ได้รับค่าตอบแทน

อัตราเดือนละ 10,840  บาท 
3.ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือน

ละ 11,500  บาท 
  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและสิทธิประโยชน์อื่น  ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดสระแก้วก าหนด 
   

ระยะเวลาการจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จะเริ่มท าสัญญาจ้างไม่ก่อนวันที่  คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสระแก้วได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ้าง  มีระยะเวลาการจ้างตามวงรอบแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ไม่เกินคราวละ  3  ปี  โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างเพ่ือต่อสัญญาจ้างหรือเลิกจ้าง 
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ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565   

ลงวันที่  29  มิถุนายน  2565 
**************************************************** 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
1) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  โดยข้อสอบปรนัย  จ านวน  50  ข้อ   

คะแนนเต็ม  100  คะแนน  
1. ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
 -ความสามารถในการสรุปความ  หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
 -ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
 -ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข  

และข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 
2.  ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    3.  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
  4.  ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
  5.  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เช่น 
   -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 
   -พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
   -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 2) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) โดยข้อสอบปรนัย จ านวน  50  ข้อ  
คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  1.  พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2562 
  2.  พระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. 2510  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
  4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
  5.ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 

  3) ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) (100 คะแนน)  
ประเมินผู้สมัครสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ 

การศึกษา และประวัติการท างานของผู้สมัครสอบ  และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  จริยธรรม
และคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ  และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 
 

/หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

1) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  โดยข้อสอบปรนัย  จ านวน  50  ข้อ   
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  

1. ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
 -ความสามารถในการสรุปความ  หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
 -ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
 -ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข  

และข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 
2.  ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    3.  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
  4.  ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
  5.  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เช่น 
   -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 
   -พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
   -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 2) ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  โดยข้อสอบปรนัย  จ านวน  50  ข้อ  
คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  1.ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ 
  3.ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง  ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า  ระบบแสงสว่าง  และเครื่องปรับอากาศ 
  4.ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า  และระบบไฟฟ้า 
  5.ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และค านวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
  6.ความรู้ที่เก่ียวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งที่สมัครสอบ 

  3) ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
3.1  สอบสัมภาษณ์   50 คะแนน  
      ประเมินผู้สมัครสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  

ประวัติการศึกษา และประวัติการท างานของผู้สมัครสอบและสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น ความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ 
และสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  3.2  สอบปฏิบัติ  50  คะแนน 
          ทดสอบภาคปฏิบัติทักษะด้านงานไฟฟ้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง (เช่น  การประกอบชุด
โคมไฟ,การปฏิบัติงานซ่อม/เปลี่ยนหลอดไฟ โคมไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว) 
 
 

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


