
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
.................................................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  มีความประสงค์จะ
ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  จ านวน  3  ต าแหน่ง   3  อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  หมวด  ๔  
ข้อ  ๑๘ และข้อ ๑๙ ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
   ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  3  ต าแหน่ง  3  อัตรา  ได้แก่ 
       ๑.๑.๑  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จ านวน  ๑  อัตรา 
       ๑.๑.๒  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา                         จ านวน  ๑  อัตรา 
                                    ๑.๑.๓  ต าแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                        จ านวน  ๑  อัตรา 
 (รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้) 

  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร 
   ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
    ๑) มีสัญชาติไทย 
    ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
    ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบลดังต่อไปนี้ 
     (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่
รงัเกียจแก่สังคม 

 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

     (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม                                  
     (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

/๕) ไม่เป็น.... 



 
    ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
    ๗) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก
เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุ
โทษ 
    ๘) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    ๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ วันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

   ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
   ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ก) 

  ๓.  ก าหนดวันเวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่  
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  ตั้งแต่วันที่  9 – 18 
มิถุนายน    ๒๕๖๓  (วันและเวลาราชการ ) 

  ๔.  เอกสารหลักฐานการสมัคร    
   ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   ๔.๑  ส าเนาวุฒิการศึกษา   จ านวน              ๑  ฉบับ 
   ๔.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน              ๑  ฉบับ 
                ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๔  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่าย
มาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
   ๔.๕  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย  
จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๖  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล  , ทะเบียนสมรส  ,  ทะเบียน
หย่า  ฯลฯ  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ  ( ถ้ามี ) 

หมายเหตุ  ส าเนาถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ เอ ๔  เท่านั้น  และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และมี 

/คุณสมบัติ.... 
       



คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ตรงตามประกาศรับสมัคร  และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลพิมานจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบและไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

  ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร   
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ต าแหน่งละ  ๑๐๐  บาท  

  ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  
ในวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน  ๒๕๖๓  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน   

๗. ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการสอบคัดเลือก 

      ๗.๑  ให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน  เวลาและสถานที่สอบ  ดังนี้ 
   ๗.๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  วันจันทร์ ที่ ๒2  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และสอบภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
   -  สอบภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  เวลา  ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 

๘.หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือก  (ภาคผนวก ข) จะด าเนินการโดยวิธีการประเมิน
สมรรถนะ  ดังนี้  
                       ๘.๑  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
                       ๘.๒  ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

   ๘.๓  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
   
๙.ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

   องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน  จะประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับ
คะแนนผู้สอบคัดเลือกได้ วันอังคารที ่ ๒3  มิถุนายน  ๒๕๖๓   ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน  
อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

๑๐. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

๑๐.๑ คณะกรรมการฯ จะด าเนินการโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส
และประโยชน์ของทางราชการ  ความรู้ความเสมอภาค และความเป็นธรรมเป็นหลัก 

๑๐.๒ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของคะแนน
ในแต่ละภาค 

๑๐.๓ การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงตามล าดับคะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดับถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า 

 
/๑๐.๔.... 

 



 
๑๐.๔ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามี

การคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้วบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

  ๑๑.  การสั่งจ้างและการแต่งตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่ง
ดังกล่าวข้างต้น  ตามล าดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครพนม  ( ก.อบต. จังหวัดนครพนม)  และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามท่ี  ก.อบต. ก าหนด  

  ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                 
      ( นายบัญชา  ศรีชาหลวง ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

หน้าที่ความรับผิดชอบ/คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันที่  1  มิถุนายน   ๒๕๖๓ 

๑. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน  ๑  อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

            1. ด้านการปฏิบัติการ  
                1.1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  ตลอดจนส่งเสริม พัฒนา
ประสานงาน  ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน  เพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชน และ
สนับสนุนการด า เนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน  
                1.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพ่ือเข้ามามีส่วน ร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพ่ึงพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง  ในการพัฒนา   
                1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพ่ือสร้างพลังชุมชนให้เป็น ฐานการ
พัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม/องค์กร และ เครือข่าย
องค์กรประชาชน ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน  
                1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการกลุ่ม 
รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น  วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพ่ือให้ สามารถบริหาร จัดการชุมชนและ
ท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง   
                1.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ค าปรึกษา แนะน าและปฏิบัติงาน    ด้านเศรษฐกิจชุมชนระดับ
ฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กร เครือข่าย องค์กรประชาชน และ
ชุมชนในระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจฐานราก    
มีความเข้มแข็ง สมดุล และมั่นคง   
                 1.6 ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ด าเนินการและเอ้ืออ านวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนได้ แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
                 1.7 เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น  ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มี ความ
สนใจ  เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
                 1.8 ร่วมจัดท าโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ เช่น  โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการ
ชุมชนพอเพียง เป็นต้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีและ เสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เข้มเข็ง 
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                    1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่ ด้อยโอกาส 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                    1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  
                  2. ด้านการบริการ  
                    2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ดังกล่าว เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป   
                    2.2 ตอบปัญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝ่าย  
                    2.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงานองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือบริการช่วยเหลือ  บ าบัด  
แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน  ประชาชนในทุกด้าน  
                    2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการด าเนินงาน  วิธีการ  งานพัฒนาชุมชน เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจและกระตุ้นปลูกฝังให้ประชาชนมีความสนใจให้ความร่วมมือ  มีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชน  และ
มีทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร  ต่อชุมชน  
                    2.5 ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน 
ราชการ เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
        คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
                    มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
                  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
                  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอ 

อัตราค่าตอบแทน 
         คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ ากว่านี้  

อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  2,000 บาท  รวมทั้งสิ้น  ๑1,400 บาท  
        คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ ากว่านี้  

อัตราค่าตอบแทน ๑0,840 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  2,000 บาท  รวมทั้งสิ้น  12,840 บาท   
        คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้   อัตรา

ค่าตอบแทน ๑๑,๕๐๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ๑,๗๘๕ บาท  รวมทั้งสิ้น  ๑๓,๒๘๕ บาท 

 ระยะเวลาการจ้าง 
         สัญญาจ้างมีระยะเวลาจ้างครั้งละไม่เกิน  ๔  ปี 
                                         ***************************** 
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๒. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน  ๑  อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏบิัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านนายช่างโยธา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้   

  ๑.ด้านการปฏิบัติการ 
          1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆเพ่ือให้ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณท่ีได้รับ 
                    1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    1.3 ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
                    1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามท่ีได้รับมอบหมาย 
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
                    1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
                2. ด้านการบริการ 
                    2.1 ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล 
ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
                    2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
                    2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ  
        คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
                     มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาส ารวจ
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
                   2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค 
สถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ 
ทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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                   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม  
โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรอืทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

อัตราค่าตอบแทน 
         คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ ากว่านี้  

อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  2,000 บาท  รวมทั้งสิ้น  ๑1,400 บาท  
        คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ ากว่านี้  

อัตราค่าตอบแทน ๑0,840 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  2,000 บาท  รวมทั้งสิ้น  12,840 บาท   
        คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้   อัตรา

ค่าตอบแทน ๑๑,๕๐๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ๑,๗๘๕ บาท  รวมทั้งสิ้น  ๑๓,๒๘๕ บาท 
 
ระยะเวลาการจ้าง 

          สัญญาจ้างมีระยะเวลาจ้างครั้งละไม่เกิน  ๔  ปี 
 

*************************************** 
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3. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จ านวน  ๑  อัตรา 

  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  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 
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์   รับส่งข้อมูลข่าวสาร  ในภารกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 
                  1.2 จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผนบ ารุงรักษา 
                  1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน 
หรือกฎหมายก าหนด 
                  1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มี
จ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
                2. ด้านการบริการ 
                  2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
                  2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อ
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 าแหน่งนี้
ได้ 
              3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ   ไฟฟ้าก าลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ 
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้       
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อัตราค่าตอบแทน 

         คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ ากว่านี้  
อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  2,000 บาท  รวมทั้งสิ้น  ๑1,400 บาท  

        คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ ากว่านี้  
อัตราค่าตอบแทน ๑0,840 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  2,000 บาท  รวมทั้งสิ้น  12,840 บาท   

        คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้   อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๑,๕๐๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ๑,๗๘๕ บาท  รวมทั้งสิ้น  ๑๓,๒๘๕ บาท 

 
                 ระยะเวลาการจ้าง 
          สัญญาจ้างมีระยะเวลาจ้างครั้งละไม่เกิน  ๔  ปี 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก  ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ  แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   ลงวันที่  1  มิถุนายน   ๒๕๖๓ 

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

๑. ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๓๐๐ คะแนน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนนโดยวิธีปรนัย 
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖ 
-  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
-  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
-  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 

    ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยวิธปีรนัย 
 -  มาตรฐานพนักงานจ้าง 
 -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ 
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
 -  มาตรฐานพนักงานจ้าง 
 -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540      
ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  คะแนนเตม็  ๑๐๐  เต็ม  โดยวิธีการสัมภาษณ ์

ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และจาก
การสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม
และคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ 

๒. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๓๐๐ คะแนน 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนนโดยวิธีปรนัย 
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖ 



-  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
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-  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
-  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

          -  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
          -  มาตรฐานพนักงานจ้าง 
          - พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
          - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
           - ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและควนคุมงานก่อสร้าง 
           - ความรู้ในทางช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที 
ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  เต็ม  โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และจาก
การสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม
และคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ 

3. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๓๐๐ คะแนน 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนนโดยวิธีปรนัย 
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖ 
-  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
-  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
-  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 

    ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยวิธปีรนัย 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

          -  พระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 -  มาตรฐานพนักงานจ้าง 
 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบต่างๆ ที
เกี่ยวข้อง 
           - ความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
           - ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าและระบบ ไฟฟ้า 
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     ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  เต็ม  โดยวิธีการสัมภาษณ์                                         
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ

ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และจาก
การสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม
และคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ 
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