
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561-2563 
------------------------------ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือท าการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  2561-2563 

  อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  
ลงวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙  หมวด  ๔  เรื่อง  การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๑๘  ข้อ  ๑๙  และข้อ ๒๐  
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561-2563 ในต าแหน่งต่อไปนี้ 

๑.  ประเภทพนักงานจ้างท่ีรับสมัคร 

 1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด  กองช่าง 
       (1) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน     1    อัตรา  

  1.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติและอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ
(รายละเอียดตามผนวก แนบท้ายประกาศนี้)             

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
       ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) ลงวันที่   ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ข้อ ๔  ผู้ที่จะเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะข้อห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐ ป ี  

      (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
        (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 

 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้าง  ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม  
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 

/ (๕) ไม่เป็นผู้ด ารง…. 
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(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  3   ระยะเวลาการจ้าง 
   -  พนักงานจ้างตามภารกิจ   มีระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี    
   ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความจ าเป็นและเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลและตามที่             
ก.อบต.จังหวัดมีมติเห็นชอบ 

4.  ก าหนด วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 
                       ผู้ที่ประสงค์ที่จะสมัครสามารถติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน  ตั้งแต่วันที่                
18-27 กุมภาพันธ์ 2563  ณ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที ่ โทรศัพท์ ๐-๔๔๗๕-๖190  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)   

  5.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
      ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดใน                   

ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารหรือส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยผู้สมัครรับรองความถูกต้อง
และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ(ยกเว้น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ              
ส่วนราชการ ให้ใช้ตัวจริง) โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน อย่างละ  ๒  ชุด  ดังต่อไปนี้ 
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน            
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน                   
  3. ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม  ตามประกาศที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมาก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจ
ร่างกาย   
  4. ส าเนาวุฒิการศึกษา (ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผล          
การเรียน)ที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่รับสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  
  5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด  ๑  นิ้ว   จ านวน  ๓   รูป      
(ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน)          
  6. หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า หลักฐานทางการทหาร 
(ถ้ามี) 

 
/6. ค่าธรรมเนียม….. 
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  6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ในอัตราต าแหน่งละ  100  บาท 
   -  ส าหรับค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว เว้นแต่
มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบ 
แก่ผู้สมัครสอบ เฉพาะผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 

  7.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

ในวันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2563  ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล
ขามเฒ่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
wwwkhamthoa.go.th  หรือ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  044-756190 
     หากองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า ตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรผู้ใดมคีุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด  หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  จะตัดสิทธิผู้นั้นไม่ให้เข้ารับการสรร
หาและเลือกสรร หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้สอบคัดเลือกได้  และหากพบว่าเป็นการแสดงเจตนาหรือจงใจทุจริต จะด าเนินการทางกฎหมายผู้นั้นต่อไป 

8.  ก าหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ณ ที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า ในวันที่  3 มีนาคม  2563 ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป (โดยห้ามน า
เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ และแต่งกายให้สุภาพ) 

9.  หลกัสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม          
ข้อ 1  โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินโดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค.) (รายละเอียดตามผนวก ข           
แนบทายประกาศนี้) 

  10. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่จะผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60             
ต่อภาคการสรรและเลือกสรร โดยเรียงอันดับผู้สอบได้จากคะแนนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ในกรณีมีผู้สอบ            
ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดล าดับ  ดังนี้ 
  10.1 กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  10.2 ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  10.3 ถ้าได้คะแนนภาความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน 
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า (การให้หมายเลขประจ าตัวก่อน-หลัง ตามล าดับที่สมัครสอบ) 

  11. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารสว่นต าบลขามเฒ่า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรให้ทราบโดยทัว่กัน  
โดยประปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า และเว็บไซด์ www.khamthoa.go.th 
ในวันที่  4  มีนาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป 

/๑2.  การขึ้นบัญช.ี.. 

http://www.muangprasat.go.th/
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๑2.  การขึน้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
   องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
ตามล าดับจากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรไว้ไม่เกิน  ๑ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีกรณีใด
กรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  12.1 ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว
  12.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้างให้ด ารงต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
  12.3 มีการประกาศข้ึนบัญชีใหม่   

          12.4 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็น
อย่างอ่ืน 
  12.5  กรณีมีข้อสงสัย  ให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมาเป็นที่สุด         

13.  การแต่งตั้ง/การจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าจะด าเนินการจ้างตามล าดับที่ในประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน 
การเลือกสรร  ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมามีมติเห็นชอบแล้วเท่านั้น 

  14.  ค่าตอบแทน 
  เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 

  15. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จ้างปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลื่อน
ค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญาและอ่ืนๆ 

  อนึ่ง ส าหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังได้
ตรวจสอบพบว่า ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเฒ่า ขอสงวนสิทธิในการสรรหาและท าสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ท าสัญญา
จ้างแล้ว       

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่   7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63 

 

 

(นายพุ่ม   สวัสดิ์ก้อนสกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

 
 



ภาคผนวก  ก  แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561-2563  ลงวันที่ 7  กุมภาพันธ์  2563 
หน้าที่ความรับผิกชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ระยะเวลาการจ้าง และอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) 

1. ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   สังกัด  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า
ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1)ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  ก่อสร้าง  บ ารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณท่ีได้รับ 
  1.2 ตรวจสอบ แก ้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให ้ตรงก ับแบบร ูปและรายการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพ 
  1.3 ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพือ่ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
  1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม  หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย  
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
  1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

 2)ด้านการบริการ 
  2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจ 
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
  2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ 
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2.3 ประชาสัมพนัธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ งานช่าง รังวัด งาน
ช่างเขียนแบบ และงานช่างกอสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเก่ียวกับการออกแบบด้าน ช่างโยธา 
การค านวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงาน ด้านช่าง
โยธา การให้ค าปรึกษาแนะนา หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 
 
4.คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคณุวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา 
ส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

/2. ได้รับประกาศ… 
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  2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
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 

 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้                  

ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทาง
อ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้ 

5. ระยะเวลาการจ้าง 
 ก าหนดสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี (สัญญาจ้างสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563) ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลและตามที่ ก.อบต.จังหวัดมีมติเห็นชอบ 
 
6. อัตราค่าตอบแทน 
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท 
 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  2,000 บาท 
 รวมรายได้เดือนละ   11,400  บาท 
 
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท 
 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  2,000 บาท 
 รวมรายได้เดือนละ   12,840  บาท 
 
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท 
 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  1,785 บาท 
 รวมรายได้เดือนละ   13,285  บาท 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก  ข  แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561-2563  ลงวันที่ 7  กุมภาพันธ์  2563 
หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
………………………………………………… 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 

ก.   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  100 คะแนน   
-วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 

ความสามารถในการสรุปความ  และจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  ความสามารถ            
ในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน  เช่น  สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆการสรุป 
หาเหตุผล  และอุปมาอุปไมย  เป็นต้น 

           - วิชาภาษาไทย 
การทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการอ่านจับใจความ  การสรุปความ  

การตีความ  การขยายความจากข้อความสั้นๆ  หรือบทความ  และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา            
ในรูปแบบต่างๆ  จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยคหรือข้อความสั้นๆ  การเรียงข้อความ  การสะกดค า               
การแต่งประโยคและค าศัพท์ 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100 คะแนน   
    ทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไว้ 

ในหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรู้ความสามารถที่ต้องการ ตามภาคผนวก ก  
 

 ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  100  คะแนน หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
          โดยจะประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  ประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ
พิเศษ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  ปฏิญาณไหวพริบและคุณลักษณะอย่างอ่ืน
ของบุคคลที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


