
 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือทําการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงคจะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือทําการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง   เพ่ือปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล
ลําคอหงษ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพ่ือใหการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา     เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง  ลงวันท่ี   ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือทําการสรรหาและเลือกสรรเปน
พนักงานจาง   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61  ดังนี้ 

๑.  ประเภทพนักงานจางท่ีรับสมัคร 
๑.1.  พนักงานจางตามภารกิจ           จํานวน   1  อัตรา   1  อัตรา   ดังนี้ 

๑. ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา        จํานวน  1  อัตรา  
          หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงตามเอกสารแนบทายประกาศ 

๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
       ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ดังนี้ 
  ๒.๑.   คุณสมบัติท่ัวไป    ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม   ดังตอไปนี้ 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป  และไมเกินหกสิบป  เวนแตพนักงานจางผูเชี่ยวชาญ
พิเศษเกิน  ๗๐  ป  (นับถึงวันรับสมัคร) 
   (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ  หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา      

                      (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง    กรรมการพรรคการเมือง   หรือเจาหนาท่ี
ในพรรคการเมือง 

   (๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน   คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 
   (๗)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 
 
         / (9)  ผูท่ีไดรับการจาง... 
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   (๙) ผูท่ีจะไดรับการจางตองไมเปนขาราชการ   หรือลูกจางของสวนราชการ   
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน
       
  ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
             มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี  ตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้ 
  ๒.๓.   ระยะเวลาการจาง 
   -  พนักงานจาง ตามภารกิจ            มีระยะเวลาการจางไมเกิน     4    ป  

๓.  วัน  เวลา  สถานท่ีรับสมัคร 
  ใหผูสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัคร  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลลําคอหงษ   อําเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา  ไมเก็บคาธรรมเนียมในการรับสมัครใดๆท้ังสิ้น    
ตั้งแตวันท่ี  10 –  19  มกราคม  ๒๕61 ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐ น. )  

๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
 ผูสมัครรับการคัดเลือกตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให

ถูกตองครบถวน  พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและรับรองสําเนาถูกตอง  อยางละ  ๒  ชุด   เพ่ือมาย่ืนใน
วันรับสมัครคัดเลือก  ดังนี้    
  ๔.๑  บัตรประจําตัวประชาชน            
  ๔.๒  สําเนาทะเบียนบาน                   
  ๔.๓  ใบรับรองแพทยปริญญา ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม           
ตามประกาศท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด   ซ่ึงออกใหไม
เกิน  ๑   เดือน  นับแตวันท่ีตรวจรางกาย   
  ๔.๔  คุณวุฒิการศึกษา ท่ีตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีรับสมัคร   
  ๔.๕   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด  ๑  นิ้ว   จํานวน  ๓   รูป      
ถายมาแลวไมเกิน   ๖    เดือน           
  ๔.๖   หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล    (ในกรณีท่ีชื่อ -  นามสกุล  ในหลักฐาน
การสมัครไมตรงกัน)  ใบทหารกองเกิน (สด ๙)  ใบรับรองการผานงาน   ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต  หนังสือรับรอง
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีสมัคร  หรือหนังสือรับรองแสดงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   

              การสมัครครั้งนี้   ผูสมัครตองตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองวาถูกตองและมี
คุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติในตําแหนงท่ีรับสมัครนั้น 

๕.  เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
  ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆในใบ
สมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครสอบใหถูกตองครบถวน   ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
สอบคัดเลือก  องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษอาจไมรับสมัครสอบคัดเลือก   และหากภายหลังปรากฏวา 
 
         /ผูสมัครสอบ...  
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ผูสมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ จะถือ
วาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก  และไมมีสิทธิไดการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดๆ   

๖.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 

  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
หลังจากไดตรวจสอบคุณสมบัติถูกตองแลว ในวันท่ี  22 มกราคม  ๒๕61   ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลลําคอหงษ 

  หากสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ตรวจสอบพบในภายหลังวาผูสมัครสอบ
คัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด  หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ  จะตัดสิทธิผูนั้นไมใหเขาสอบคัดเลือก   
หรือพิจารณาไมใหผานการ สอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากออกจากบัญชีรายชื่อผูสอบคัดเลือกได   
และหากพบวาเปนการแสดงเจตนาหรือจงใจทุจริต จะดําเนินการทางกฎหมายผูนั้นตอไป 

๗.  กําหนดการสรรหาและเลือกสรร 
กําหนดดําเนินการสอบ  ในวันท่ี  23  มกราคม   ๒๕61  ณ  หองประชุมสํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลลําคอหงษ   มีรายละเอียด  ดังนี้ 
ภาคเชา เวลา  09..30  น. - 12.00  นาฬิกา  สอบขอเขียน 

- ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
- ภาคความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง 

            ภาคบาย  เวลา  13..00  น. เปนตนไป    -   ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  

๘.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร   จะดําเนินการเลือกสรรโดยวิธีทดสอบความรู
ความสามารถดวยวิธีการสอบ  ดังนี้    

8.1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป   50    คะแนน 
8.2. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  50    คะแนน  
8.3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง   100   คะแนน 

ผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนของแตละภาคไมต่ํากวารอยละ  60 

  ๙. การประกาศผลการเลือกสรร 
    สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ   จะประกาศบัญชีผูผานการเลือกสรร  ใน
วันท่ี   24  มกราคม  พ.ศ. ๒๕61  โดยเรียงตามลําดับท่ี  จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  กรณีท่ีมีผูได
คะแนนรวมเทากัน  ใหผูไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถายังคงได
คะแนนเทากันอีก    ก็ใหผูท่ีไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
 
 
 
         

/11. การข้ึนบัญชี... 
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๑๑.  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
   ๑๑.๑. องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ   จะข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร  ไมเกิน ๑ ป  
นับแตวันท่ีไดมีการจางในตําแหนงท่ีวางแลว  และผูผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกจากการข้ึนบัญชีเม่ือมีกรณีใด
กรณีหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑)  มีการประกาศข้ึนบัญชีใหม 
(๒)  ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจางใหดํารงตําแหนงท่ีผานการเลือกสรร   

                    (๓)  เม่ือคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  มีมติใน
เรื่องดังกลาวเปนอยางอ่ืน 
   ๑๑. ๒.   กรณีมีขอสงสัย    ใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัด นครราชสีมาเปนท่ีสุด         

๑๒.  การจาง 
   องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษจะดําเนินการจางตามลําดับท่ีในประกาศบัญชี
รายชื่อผูผานการเลือกสรร  เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
         

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ  วันท่ี    28    ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕60 

 

(นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก   
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่  28  ธันวาคม  ๒๕60 
ตําแหนงประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  
ช่ือตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา  
ช่ือสายงาน  ปฏิบัติงานชางโยธา  
ช่ือตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา  
ระดับตําแหนง ระดับปฏิบัติงาน  
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจาเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานชางโยธา  ตามแนวทาง  แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน  ภายใตการกากับ  แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

1. ดานการปฏิบัติการ  
          1.1 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษา โครงการกอสรางตางๆเพ่ือใหตรงตาม

หลักวิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรับ  
1.2 ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให

การดาเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
1.3 ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุท่ีใชตามหลักวิชาชาง เพ่ือประมาณราคาคากอสราง  

                     1.4 ควบคุมงานกอสราง  งานปรับปรงุ  และซอมแซม  หรือตรวจการจางตามท่ีไดรั บ
มอบหมาย พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด  

1.5 รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง  
2. ดานการบริการ  
2.1 ใหคําแนะนํา  ตอบปญหาและฝกอบรมเก่ียวกับงานโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก

ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา หนวยงานราชการ  เอกชน หรือประชาชนท่ัวไปเพ่ือใหผูท่ีสนใจ
ไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน  

2.2 ประสานงานในระดบักลุม  กับหนวยงานราชการ  เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป  เพ่ือขอ
ความชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา  และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทางาน
ของหนวยงานและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย  
2.3 ประชาสัมพันธอานวยความสะดวกใหกับประชาชน  และผูมาติดตองานดานโยธา  เพ่ือใหเกิดความรู  ความ
เขาใจหรือความพึงพอใจ  
 

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนง  
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา

หรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  กอสราง  เทคนิคสถาปตยกรรม  โยธา สํารวจ 
สถาปตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตําแหนงนี้ได  

 
 
 
 



อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 

            -  อัตราคาตอบแทนเดือนละ    9,440.- บาท พรอมคาครองชีพชั่วคราวตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางของ องคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว   ท้ังนี้อาจเปลี่ยนแปลง ไดตาม
กฎหมาย 
 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงานกอสราง  เทคนิค
สถาปตยกรรม  โยธา สํารวจ กอสราง สถาปตยกรรม  ชางกอสราง  ชางสํารวจ ชางโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได  

          -  อัตราคาตอบแทนเดือนละ    10,880.- บาท พรอมคาครองชีพชั่วคราวตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางของ องคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว   ท้ังนี้อาจเปลี่ยนแปลง ไดตาม
กฎหมาย 
 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคสถาปตยกรรม 
โยธา สํารวจ กอสราง สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได  

          - อัตราคาตอบแทนเดือนละ    11,510.-  บาท พรอมคาครองชีพชั่วคราวตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางของ องคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว   ท้ังนี้อาจเปลี่ยนแปลง ไดตาม
กฎหมาย 

 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
1. ความรูท่ีจําเปนประจาสายงาน ประกอบดวย  
1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ  
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ 1  
1.3 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
1.4 ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.5 ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน ระดับ 1  
1.6 ความรูเรื่องการจัดการความรู ระดับ 1  
2. ทักษะท่ีจําเปนสาหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย  
2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ 1  
2.2 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ 1  
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  



3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1  
3.1.2 การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ 1  
3.1.3 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเปนเลิศ ระดับ 1  
3.1.5 การทางานเปนทีม ระดับ 1  
3.2 สมรรถนะประจําสายงาน  
3.2.1 การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย ระดับ 1  
3.2.2 การยึดม่ันในหลักเกณฑ ระดับ 1  
3.2.3 การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ 1  

 

ระยะเวลาการจาง 
- สัญญาจางไมเกิน ๔ ป และจะมีการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาตอสัญญาใหมหรือเลิกจาง 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก   
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่  28  ธันวาคม  ๒๕60 
ตําแหนงประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  
ช่ือตําแหนง ผูชวย นายชางโยธา  



หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานชางโยธาท่ีไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือ
ตามคําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา 
สถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม หรือทางอ่ืนท่ี ก .อบต. 
กําหนด  วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
๑.  มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  กฎหมายวา

ดวย 
และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ 
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา  

ระยะเวลาการจาง 
- สัญญาจางไมเกิน ๔ ป และจะมีการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาตอสัญญาใหมหรือเลิกจาง 

อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 
- อัตราคาตอบแทนเดือนละ ๖,๐๕๐ .-บาท พรอมคาครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๒,๙๕๐ บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๙,๐๐๐.-
 บาท ท้ังนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกฎหมาย 

 
 

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

 
ตําแหนงประเภทพนักงานจางตามภารกิจ   
ช่ือตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ   (สวนโยธา) 
 



หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ีไมยาก ภายใตการกํากับ
ตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถ่ีถวน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ 
เอกสาร  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายๆ 
ตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพและคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐาน
และคัดลอกลงรายการตางๆ ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติท่ัวไป 
ชวยทําบันทึก ยอเรื่อง ชวยจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความ
สะดวก และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ท่ี ก.อบต.  ก.พ. หรือ 
ก.ค. รับรอง     ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา ไมนอยกวา  6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐ 
ท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา  12  ชั่วโมง 
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ี 

3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา  

ระยะเวลาการจาง 
- สัญญาจางไมเกิน ๔ ป และจะมีการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาตอสัญญาใหมหรือเลิกจาง 

อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 
- อัตราคาตอบแทนเดือนละ ๖,๐๕๐ .-บาท พรอมคาครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ๒,๙๕๐ บาท  รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๙,๐๐๐.-
 บาท  ท้ังนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกฎหมาย 
 

 

 

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

 

 
 
 
ตําแหนงประเภทพนักงานจางตามภารกิจ   
ช่ือตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ   (สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 



หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ีไมยาก ภายใตการกํากับ
ตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถ่ีถวน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ 
เอกสาร  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายๆ 
ตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพและคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐาน
และคัดลอกลงรายการตางๆ ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติท่ัวไป 
ชวยทําบันทึก ยอเรื่อง ชวยจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความ
สะดวก และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ    เทคนิควิศวกรรมโยธา  กอสราง  เทคนิคสถาปตยกรรม  โยธา  
สํารวจ  สถาปตยกรรม  หรืออัตราคาตอบแทน 
   อัตราคาตอบแทนเดือนละ      9,400    บาท 

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000    บาท  

               2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงาน
กอสราง  เทคนิคสถาปตยกรรม  โยธา  สํารวจ  กอสราง  สถาปตยกรรม  ชางกอสราง  ชางสํารวจ  ชาง
โยธา  หรือ 

อัตราคาตอบแทนเดือนละ      10,880    บาท 
พรอมคาครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว  ท้ังนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกฎหมาย 

 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงานกอสราง  เทคนิคการจัดการงานกอสราง  
ชางสํารวจ  ชางกอสราง  ชางโยธา 

อัตราคาตอบแทนเดือนละ      11,510    บาท 
            พรอมคาครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัด

นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ท้ังนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกฎหมาย 

 
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ี 

1. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
2. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา  



ระยะเวลาการจาง 
- สัญญาจางไมเกิน ๔ ป และจะมีการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาตอสัญญาใหมหรือเลิกจาง 

 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ 
ช่ือตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาท่ีในการขับรถยนตสวนกลาง  บํารุงรักษา  ทําความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของ
เล็กๆนอยๆในการใชรถยนตดังกลาว 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีความรู ความสามารถในการขับรถยนตสวนบุคคล  และมีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี     
ไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย  มาแลวไมนอยกวา  ๕  ป   และมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจาง  
ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑.  มีความรูความสามารถและหรือความชํานาญงานในหนาท่ี   
๒. ปฏิบัติงานในหนาท่ีพนักงานขับรถยนต  ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต   
๓. บํารุงรักษา  แกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ในการใชรถยนตดังกลาว  
๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ี ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
การใหไดรับคาตอบแทน   

-ไดรับคาตอบแทนเดือนละ   ๕,๗๖๐.-   บาท 
 
 

ประเภทพนักงานจางท่ัวไป 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี   
ความรูความสามารถท่ีตองการ 
 ๑.   ตําแหนง   คนงานท่ัวไป  
   -  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 -  มีความรูความสามารถเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 -  มีบุคลิกภาพท่ีดีในทุกดานเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

การใหไดรับคาตอบแทน  
 

-ไดรับคาตอบแทนเดือนละ  ๕,๐๘๐.-  บาท 
 

 
 
 
 
 

     แนบทายภาคผนวก 
 
ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต    

- ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ภาค  ก)  ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  ๖๐   
- ภาคความรูความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)  ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  ๖๐   
- สอบสัมภาษณ  (ภาค  ค)   ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  ๖๐   



 

ตําแหนง  ผูชวยชางโยธา 
- ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ภาค  ก)  ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  ๖๐   
- ภาคความรูความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)  ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  ๖๐   
- สอบสัมภาษณ  (ภาค  ค)   ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  ๖๐   
 

ตําแหนง  คนงานทั่วไป 
 -  สอบสัมภาษณ  (ภาค  ค)   ตองไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  ๖๐   
 

หมายเหต ุ  ทุกตําแหนงตองไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวา  รอยละ  ๖๐ 
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