
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
--------------------------- 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น       มีความประสงค์จะ 
ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพ็กใหญ่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561- 2563 เพ่ือปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน  ๑  อัตรา สังกัด งานก่อสร้าง 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น   
 

               อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4  ข้อ 18  ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น    เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง  สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ ดังนี้       
                      ๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร     จ านวน  ๑  ต าแหน่ง  ๑ อัตรา ดังนี้ 

                          ๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน   ๑  ต าแหน่ง                                  
                                 ๑.๑.๑ ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนายช่างโยธา  จ านวน    ๑   อัตรา 

สังกัด งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
รายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าตอบแทน ตามเอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ก. ท้ายประกาศนี้ 

                     ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

                         ผู้สมคัรรับการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง ดังนี้ 
                         ๒.๑ คณุสมบัติท่ัวไป      

(1) มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  บริบูรณ์และไม่เกิน 60  ปี 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

 -โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  -วัณโรคในระยะอันตราย 
 -โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 -โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 -โรคพิษสุราเรื้อรัง    
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   (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง    

(6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น 
   (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น   

 

                       ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง        
                             ผู้สมคัรสอบ  จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง ข้อ 6 แนบท้ายประกาศนี้ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 

                   ๓. หน้าที่และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

                    ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ็กใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานของต าแหน่งตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหน่ง 

                   ๔. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 

                      ๔.๑ วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                        ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   ส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ ต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล   
จังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที่  9  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ถึงวันที่  20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕63  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์  043-418042 

                      ๔.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
                            ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน  ๑๐๐ บาท  (หนึ่งร้อย
บาทถ้วน) โดยค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิก
การสอบครั้งนั้นทั้งหมด   

                   ๕. วิธีการสมัคร 

                      ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทุกราย จะต้องขอรับใบสมัครและยื่นในสมัครด้วยตนเอง
พร้อมเอกสารให้ครบถ้วนตามประกาศที่ก าหนดไว้ และรับรองความถูกต้องของเอกสารการสมัครให้เรียบร้อยก่อน
ส่งใบสมัคร    หากไม่ด าเนินการตามประกาศนี้   หรือมีข้อผิดพลาดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร การแก้ไขข้อความใดๆ ในเอกสาร ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกครั้งที่มีการแก้ไข ขูด 
ลบ ขีด  ฆ่า หากไม่ด าเนินการตามนี้จะถือว่าเอกสารมีข้อบกพร่องและจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
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                   ๖. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
                      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับ
สมัคร  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้ในเอกสาร
ทุกฉบับ มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้  

                  6.๑ ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และทะเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ 

6.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน    
6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จ านวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ–สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่าย     
ทุกรูป 

6.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  1  ฉบับ 
6.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
6.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนด ออกไม่เกิน ๑ เดือน 

นับตั้งแต่ตรวจร่างกาย จ านวน  1  ฉบับ 
6.๖ เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เพศชาย ต้องมีใบรับรองพ้น

ภาระทางทหาร ฯลฯ (ถ้ามี)  อย่างละ  1  ฉบับ 

**** ภิกษุสามเณร  นักพรตในศาสนาที่ยังครองสมณะเพศ  ไม่สามารถสมัครและสอบคัดเลือกได้ *** 

***ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ เอ ๔ (A 4) เท่านั้น และเอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
และลงช่ือก ากับ*** 

                    ๗ เงื่อนไขการรับสมัคร 

                    ผู้สมัคร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารการสมัครให้
เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร   
                     กรณีท่ีตรวจพบว่าผู้สมัครรายใดไม่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้  หรือข้อความ ที่แจ้ง
ไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร  หรือมีข้อผิดพลาด  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่จะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  การแก้ไขข้อความใดๆในเอกสารผู้สมัครต้องลงลายมือ
ชื่อก ากับไว้ทุกครั้งที่มีการแก้ไข ขูด ลบ ขีด  ฆ่า หากไม่ด าเนินการตามนี้จะถือว่าเอกสารมีข้อบกพร่องและจะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคูณสมบัติ 

                   8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร    

                        องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕63  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
ทั้งนี้  หากคณะกรรมการด าเนินการสอบตรวจพบภายหลังว่า    ผู้สมัครผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดหรือ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หรือพิจารณา
ไม่ให้ผ่านการคัดเลือกหรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรร 
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                  9. ก าหนดวัน  เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร  และประกาศผลการเลือกสรร 

                      9 .1  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่           
30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 16.00 น.  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ดังนี้ 
   9.1.1  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
   9.1.2  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)  ตั้งแต่เวลา  13.00 น.เป็น
ต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 

   9.2  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่  4  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  

10.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกในตามหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก 
“สมรรถนะ”  ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ประเมินโดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์และหรือทดสอบทักษะเฉพาะบุคคล  ในเรื่องต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ็กใหญ่ก าหนด ดังนี้ 

  10.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและการ
สัมภาษณ์ 
  (ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  โดยค านึงถึงระดับความรู้
ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ดังนี้ 

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ปรนัย)   
1.1 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก 

ข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือ
ข้อความสั้นๆ  
    1.2  การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล  ตามหลักวิชาการวัดผล 
    1.3  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม
หรือเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
    1.4 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

1.5 ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
 

1.6  พระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่  7 พ.ศ. 2561 
    1.7  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
    1.8  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ  พ.ศ.  2526  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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  (ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100  คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 

  (ค)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
   1.  สอบสัมภาษณ์   
   ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงท่าวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  
ทัศนคติ  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

11. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านด้วนความรู้ความสามารถท่ัวไป  และด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง  ในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบด้านความเหมาะสมกับต าแหน่งต่อไป  
เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ท าคะแนนสอบได้       ในแต่ละภาคไม่ต่ า
กว่ากว่าร้อยละ  60   โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ 

12. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร   

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร   ในวันที ่ 4  เดือน 
สิงหาคม พ.ศ.2563  โดยปิดประกาศไว้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  อ าเภอพล  จังหวัด
ขอนแก่น   

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  องค์การบริหารส่วนต าบลจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรได้  โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหา  เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูง     ลง
มาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
                 ๑๓. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดและเสนอให้ ก.
อบต.จังหวัดขอนแก่นรับทราบ  เพ่ือท าการขึ้นบัญชีให้ใช้ได้ไม่เกิน  1  ปี  นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรและหากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  ให้
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี  เมื่อมีกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  13.1  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
  13.2  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุแต่งตั้งภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ก
ใหญก่ าหนดไว้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  
วันนับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
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  13.3  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้
ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร                        
 

                  14.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
  14.1  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  สุภาพสตรีสวมเสื้อ  กระโปรง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  14.2  น าบัตรประจ าตัวสอบ  และบัตรประจ าตัวประชาชน  ไปในการสอบของแต่ละด้านทุก
ครั้งเพ่ือใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ  หากไม่มีเอกสารดังกล่าวครบถ้วน  จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  14.3  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง  และค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
สอบโดยเคร่งครัด 
  14.4  ต้องไม่กระท าการใด ๆ  อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  และคณะกรรมการมี
สิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง  หรือทุกวิชาก็ได้ 

๑5.  เงื่อนไขการจ้าง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  จะด าเนินการจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามล าดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้  และได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและ  มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ี ก.อบต.ก าหนด  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ จะด าเนินการสั่ง
จ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
(รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563)   
                        ๑๕.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  จะสั่งจ้างผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยจะเรียกผู้
ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างล าดับสูงสุดให้ไปรายงานตัวเพ่ือสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในต าแหน่ง
ตามประกาศฉบับนี้ ถ้าไม่ไปรายงานตัวตามท่ีก าหนด  ให้ถือว่าสละสิทธิในบัญชีที่สอบคัดเลือกได้ 
                        ๑๕.๒ ระยะเวลาในการจ้างส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน
คราวละ ๔ ปี     และให้ได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้นในอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ าสุดของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ  ปวช. ของบัญชีอัตราค่าตอบแทน  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓)  ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐  บาท
พนักงานจ้างตามภารกิจอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกินคราวละ ๔ ปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 
๒ ครั้ง  ตามปีงบประมาณโดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ก าหนด    และมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด   
  ๑5.๓  เมื่อได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่แล้ว  หาก
ประสงค์จะขอลาออกจากการปฏิบัติงาน  ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  
ล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 
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  ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ก
ใหญ ่ ด าเนินการในรูปคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  หากผลการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  
มีข้อขัดแย้งจ าเป็นต้องหาข้อยุติให้ข้อสรุปหรือมติของคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นที่สิ้นสุด  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ เป็นส าคัญ 
 

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                           ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕63 
 

                                                                     
                                                                         (นายวิชาญ    มหาราช) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก. 
เอกสารแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลงวันที่  29 มิถุนายน  2563 

 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามแนวทางแบบอย่างข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ  

เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ  
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและ 

รายการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
1.3  ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่า  

ก่อสร้าง  
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ  

มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ 

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจ 
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  

2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือ ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้าน 
โยธา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน 

สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้  
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2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน 
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค 
สถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ ทาง
อ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา 
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  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว    
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน    
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้    

2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์    
2.2 ทักษะการประสานงาน    
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล    

อัตราค่าตอบแทน     
-    ได้รับอัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  9,400.- บาท  
- ค่าครองชีพชั่วคราว(จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม. ว่าด้วยเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว) 

และสิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2547  รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

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


