
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 

......................................................... 
                    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  จะด าเนินการรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาแลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 ต าแหน่ง ดังนี้ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) สังกัดกองช่าง 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒3  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด 1 ข้อ 4 หมวด 4 ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙  และข้อ 20 องค์การบริหารส่วนต าบล   
ศรีวิลัย  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2564 โดย
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
           ๑.  ต าแหน่งท่ีจะรับสมัครสอบแข่งขัน  ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  1 อัตรา               
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
                        -  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) (กองช่าง)        จ านวน     ๑    อัตรา
    
 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเมื่อถึงวันปิดรับสมัคร 
               ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง   ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสมัครสอบเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย   จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด  ลงวันที่  ๒3  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้างข้อ  ๔   
ดังนี้ 
                    (๒.๑.๑)  มีสัญชาติไทย 
                   (๒.๑.๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี 
                    (๒.๑.๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                    (๒.๑.๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล  ดังนี้ 
                          - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคมวัณโรคในระยะ  
                                  อันตราย 
                          - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการท่ีรังเกียจแก่สังคม 
                          - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                          - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 



                    (๒.๑.๕)  ไม่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
                    (๒.๑.๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                   (๒.๑.๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิด   
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                    (๒.๑.๘)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ออก หรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรืองานอื่นของรัฐ 
                   (๒.๑.๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น   
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
        ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ต าแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตามผนวก ก) 
 3. อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จะได้รับอัตราค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  1  กันยายน  2564 อัตราค่าตอบแทน ยังไม่รวมเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวหรือตามอัตราค่าตอบแทนตามการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง (รายละเอียดตามผนวก ก) 
 

  4.การรับสมัคร 
          4.๑  วันเวลารับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
                    4.๑.๑  ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครสอบได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย อ าเภอเสลภูมิ   
จังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน ๒๕64 เป็นต้นไป (เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.) เว้นวันหยุดราชการ  โดย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4303-0430, 098-1354178 
                    4.๑.๒  ก าหนดวันรับสมัครสอบแข่งขัน    ตั้งแต่วันที่  20  กันยายน  ๒๕64  ถึงวันที่ 4 
ตุลาคม  ๒๕64  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  (เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.)  เว้นวันหยุดราชการ 

          4.๑.๓. สถานที่รับสมัคร  
        ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

          4.๒ เอกสารหลักฐานการสมัคร 
                          ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับตัวจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ มายื่นในวันรับสมัครสอบดังนี้ 
                          ๑. ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและทะเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่จะใช้
สมัครสอบ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน ๑ ฉบับ                                                                                               
                          ๒. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน                 
๖  เดือน (นับถึงวันสมัคร) โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ - สกุล  ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป จ านวน         
๓  รูป 
                          ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบบั                                          
                          ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 



                          ๕. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งออกไม่เกิน    
๑  เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ                                                                                                                 
                          ๖. เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ใบรับรองพ้นภาระ
ทหารฯลฯ จ านวน ๑ ฉบับ      
ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
         4.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
              ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ   ต าแหน่งละ  1๐๐  บาท 
         4.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน                          
วันที่  5  ตุลาคม   ๒๕64  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือ ทาง
เว็บไซต์  www.Sriwilai @gmail.com 
             - ก าหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่  7  ตุลาคม  ๒๕64  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป  
             - ท าการสอบข้อเขียน  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 
             - ท าการสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป 
 

  6.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง

โดยยึดหลักสมรรถนะ  ความเท่าเทียมในโอกาส  และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  ด้วยกระบวนการที่ได้
มาตรฐานยุติธรรม  และโปร่งใส  เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และมี
เกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

6.1  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  คะแนน  100  คะแนน  
 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ต้องการ  ตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน (รายละเอียดตามผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้ 
6.2  ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนน  100  คะแนน 

ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งโดยเฉพาะ    โดยวิธี
สอบข้อเขียน (รายละเอียดตามผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้ 

6.3  ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนน  100  คะแนน 
ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่

ต้องการของแต่ละต าแหน่ง  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏต่อผู้อ่ืน
ของผู้เข้าสอบ  ประสบการณ์  ท้วงที่วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม  และคุณธรรม  การปรับตัว  การ
เข้าร่วมกับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพ
อย่างอ่ืนเป็นต้น  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์   
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  7. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย จะปิดประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรใน วันที  8  ตุลาคม  
๒๕64  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือ ทางเว็บไซต์  
www.Sriwilai @gmail.com 
    

  8.หลักเกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนใน การประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๖๐ หรือตามที่คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความเหมาะสมโดยองค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีวิลัย จะยึดหลักสมรรถนะ ที่จ าเป็นที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย
ก าหนด และการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยจะมีค าสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
มีระยะการจ้างคราวละ 3 ปี เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.อบต.
จังหวัดร้อยเอ็ด) ตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงาน
จ้างและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ดก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยอาจถอน
รายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 

  9.การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบได้ 
ในวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕64 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  หรือจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกโดย
เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนสอบ
สัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในต าแหน่งสูงกว่า   ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลข
ล าดับผู้สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าโดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรร
ครบ ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
   ในกรณีผู้ที่สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างภายในก าหนดโดยมี
หนังสือส่งทางไปรษณีย์รับลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงเลยไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ท าการ
ไปรษณีย์รับลงทะเบียนให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์  
 

  10. ระยะเวลาการจ้าง 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ มีก าหนดการท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปีโดยพิจารณาต่อสัญญา
จ้างส าหรับผู้ที่มีผลปฏิบัติงานดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเหมาะสม ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ชองทางราชการและขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 
 

  11.การจ้างพนักงานจ้างและจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
   พนักนักงานจ้างตามภารกิจ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยการ
ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี และต้องผ่านความเห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้างจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด) เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
   ถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรและถึงล าดับที่ได้รับการจ้างมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตาม
ประกาศนี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนมิได้ 
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                     ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปแบบของ
คณะกรรมการโดยยึดหลัก “สมรรถนะ”ความรู้ ความสามารถ ความอุดสาหะ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม
อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหาก
ผู้ใดทราบเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                               ประกาศ  ณ   วันที่   9  กันยายน  ๒๕64 
 
 

(นายสุรชัย   ศรีพล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ผนวก ก.) 

บัญชีลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที ่ 9  กันยายน  2564 

 

ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ค่าตอบแทน  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    11,500  บาท 

  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)   10,840  บาท 
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)         9,400  บาท  หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบ  

   

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
    1.1  ส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  ก่อสร้าง  บ ารุงรักษา  โครงการก่อสร้างต่างๆ  เพ่ือให้ตรง
ตามหลักวิชาช่าง  ความต้องการของหน่วยงาน  และงบประมาณท่ีได้รับ 

                      1.2  ตรวจสอบ  แก้ไข  และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

                      1.3  ถอดแบบเพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง  เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง  

                      1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และงานซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

            1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

     2. ด้านการบริการ 
                      2.1 ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหาและฝึกอบรมเก่ียวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่  
หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล  ความรู้ต่างๆและมีทักษะ
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
                       2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม  กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป   
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานช่าง และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงาน 
    2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 



คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาส ารวจหรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ, ก.ท. หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
                    2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน   
ในสาขาสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิค
สถาปัตยกรรม  โยธา  ส ารวจ  ก่อสร้าง  สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างส ารวจ  ช่างโยธา  หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนที่  ก.จ, ก.ท.  หรือ  ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม  
โยธา  ส ารวจ  ก่อสร้าง  สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างส ารวจ  ช่างโยธา  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ, 
ก.ท.  หรือ  ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 

ระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี  หรือตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้ความเห็นชอบ  

สิทธิประโยชน์       ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(ผนวก ข.) 

ขอบเขตเนื้อหา วิชา สอบข้อเขียนในการสรรหาและเลือกสรร 
ในต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

------------------------------------------ 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

เป็นการทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย  โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการตามต าแหน่ง 
1.1  วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล  (คะแนน  25  คะแนน) 

(1)  ความสามารถในการสรุปความ  หรือจับประเด็นในข้อความเรื่องราว 
(2)  ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม 
(3)  ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น ตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน 
(4)  ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน  เช่น  สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข  

และข้อมูลต่างๆ  การคิดสรุปหาเหตุผล  และอุปมาอุปไมย 
1.2  วิชาภาษาไทย  (คะแนน  25  คะแนน) 

    เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการอ่านจับใจความ  การสรุปความ  
การตีความ  การขยายความจากข้อความสั้นๆ  หรือบทความ  และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบ
ต่างๆ  จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยคหรือข้อความสั้นๆ  การเรียงความ  การสะกดค า  การแต่งประโยค  
และค าศัพท์ 
1.3  วิชาพื้นฐานในการปฏบิัติราชการ  (คะแนน  50  คะแนน) 

       เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานการปฏิบัติราชการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน 
(2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

จนถึงปัจจุบัน 
(3) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542   
(4) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2542 
(5) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(6) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558 
(7) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(8) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน 
(9) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  
26  มิถุนายน  2546 

(10) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัย  และการด าเนินการทางวินัย  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2544 

                    (11)  ค่านิยมหลัก  12  ประการ  ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
                            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 



2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)    
    เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งโดยเฉพาะ  
โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

   2.1  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
             2.2  พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   2.3  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
    2.4  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานโยธา 

 
3. ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนน  100  คะแนน 

ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของ
แต่ละต าแหน่ง  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏต่อผู้อ่ืนของผู้เข้า
สอบ  ประสบการณ์  ถ่วงที่วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม  และคุณธรรม  การปรับตัว  การเข้า
ร่วมกับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่าง
อ่ืนเป็นต้น  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์   
 
 


