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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

....................................... 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
มีความประสงคจะสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจางเปนพนักงานจาง โดยอาศัยอํานาจตามหมวด ๔ 
การสรรหาและการเลือกสรร แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม 
เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหา 
และเลือกสรร เปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน ี้ 

1.ตําแหนงที่รับสมัคร 
พนักงานจางตามภารกิจ สังกัด กองชาง  

    (1) ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา          จํานวน   ๑  อัตรา 
 หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลาการจาง และ 

คาตอบแทนที่จะไดรับปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร (ตามผนวก ก แนบทายประกาศนี้) 

  

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
  ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการ

กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ดังตอไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
                               (๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป เวนแตพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษอายุ 

ไมเกิน 70 ป 
(๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิต

ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปน
ลักษณะตองหามเบ้ืองตน สําหรับพนักงานสวนตําบล ดังนี ้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

  (ง) โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง 

(๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
(๗)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 



2 
 

(๘)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 

(๙)  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ผูสมัครตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียด

เก่ียวกับการรับสมัครแตละตําแหนง (ตามผนวก ก แนบทายประกาศนี้) 

3.  การรับสมัคร 
         3.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
     ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรสามารถติดตอขอรับใบสมัครและ
ยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแตวันท่ี 
4 ธันวาคม 2562 ถึง 16 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมโทร 034-765758, ทางเว็บไซด www.bangkhunteak.go.th และ Facebook : องคการบริหารสวน
ตําบลบางขันแตก 

      3.๒ เอกสารหลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมกับใบสมัคร 
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและ

ครบถวนพรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง อยางละ 1 ชุด 
 (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ถายไวไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร) และใหผูสมัครเขียนชื่อ – สกุล ตําแหนงที่สมัครสอบไวดานหลังรูปทุกรูป 
จํานวน 3 รูป 
    (2) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
    (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
   (4) ใบรับรองแพทยปริญญา ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามประกาศที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกายจนถึงวันสมัคร 
จํานวน ๑ ฉบับ 
   (5) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนอยางใดอยาง
หนึ่งที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดรบัสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
 (6) สําเนาเอกสารอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว  
ชื่อสกุล ในหลักฐานท่ีใชในการสมัครไมตรงกัน) 

    3.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร 
    ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับตําแหนงท่ีสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร 
จํานวน ๑00 บาท คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขารับการ 
สรรหาและการเลือกสรรแลว เวนแตมีการยกเลิกการดําเนินการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมี
การทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงจะจายคืนคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครเฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการ
ทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได  
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        3.4 เงื่อนไขในการสมัคร   
                     (๑) ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่สมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากองคการบริหารสวน
ตําบลบางขันแตกตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตกจะไมรับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผูสมัครจาก
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร หรือบัญชีผูผานการเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญาจางไดตามแตกรณ ี 
หากปลอมแปลงเอกสารท่ีใชในใบสมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
    (๒) ผูสมัครตองแจงสถานที่ติดตอไดไวในใบสมัคร และในกรณีที่แจงสถานที่อยูไม
ชัดเจนทําใหไมสามารถติดตอไดผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมได 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ  
                        องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  
ในวันที่  17 ธันวาคม ๒๕62 ณ ที่ทํ าการองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก และทางเว็บไซด 
www.bangkhunteak.go.th และจะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕62 ตั้งแตเวลา 
09.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมชั้น 3 องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
       ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับ
การรับสมัคร (ตามผนวก ข แนบทายประกาศนี้)                                                                                                                                        

6. หลักเกณฑการตัดสิน 
ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแตละ

ภาคไมต่ํากวารอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได 

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
7.1 การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

       องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนสอบท่ีไดภายในวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕62 ปดประกาศ ณ องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก  
และประกาศทางเว็บไซต www.bangkhunteak.go.th 

8. ระเบียบที่เกี่ยวของกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร  
 8.1 ใหผูเขารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางมาถึงสถานที่

สอบเพ่ือรายงานตัวกอนเขารับการสอบฯ ในเวลา 08.30 – 09.00 น. หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวา 
สละสิทธิ์ในการเขารับการสอบฯ 

 8.2 ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อและ
กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง 
สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน ทั้งนี้ ไมอนุญาตใหผูสมัครสอบแตงกายไมสุภาพ เชน ใสกางเกง
ยีนส กระโปรงยีนส และรองเทาไมมีสายรัดสน เขาหองสอบโดยเด็ดขาด  
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8.3 ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบเพ่ือใชแสดง
ตอเจาหนาที่คุมสอบ หากไมมีเอกสารดังกลาวแสดงครบถวน จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

8.4 ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เชนโทรศัพทเคลื่อนท่ีวิทยุ
ติดตามตัว วิทยุสื่อสาร นาฬิกาโทรศัพท (Smart Watch) เปนตน รวมทั้งตํารา หนังสือ บันทึกขอความ หรือวัสดุ
อุปกรณอ่ืน เชน กระเปาสะพาย เครื่องคํานวณ อุปกรณที่ใชคํานวณได เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง  
เขาหองสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ใหนําไปวางไวในที่ที่เจาหนาที่กําหนดและหากพบวาผูใดนําเขาหองสอบจะถือวา
เจตนากระทําการทุจริต 

8.5 ไมอนุญาตใหเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีโดยเจาหนาที่จะเรียก 
ผูเขาสอบเขาหองสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที และผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากที่ไดเริ่มเวลา
สอบแลว ๓๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

  9. การขึ้นบัญชผีูผานการเลือกสรร   
 9.1 จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดโดยองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

จะเรียงลําดับที่จากผู ไดคะแนนสอบขอเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณรวมกันสูงสุดลงมาตามลําดับ  

ในกรณีไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูที่ไดคะแนนสอบสัมภาษณมากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนนสอบ

สัมภาษณเทากันอีกจะใหผูที่ไดคะแนนสอบขอเขียนสงูกวาอยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนนสอบขอเขียนเทากันอีก

จะใหผูสมัครที่ไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

 9.2 บัญชีผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง มีระยะเวลาไมเกิน ๑ ป นับแตวันข้ึน

บัญชีแตถามีการเลือกสรรอยางเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผานการเลือกสรรใหมแลว บัญชีผูไดรับการ

เลือกสรรครั้งกอนเปนอันยกเลิก 

      9.3 กรณีท่ีมีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางใน

งานลักษณะ เดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก พิจารณาแลวเห็นวาสามารถใช

บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม อาจพิจารณาจัดจางผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู

ผานเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได 

10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

 องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก จะจางผูผานการเลือกสรรตามลําดับในบัญชีรายชื่อ 
และจะไดรับการทําสัญญาจางเปนพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรสงครามแลว และหากผูใดไดรับการเลือกสรรรายใด
ไดรับการสั่งจางแลวและแตงตั้งเปนพนักงานจางแลว หากมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกวาที่กําหนดไวตามประกาศนี้ 
จะนํามาเรียกรองสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชนของตนเองไมได   

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 

 
 

(นายอภินันท  พัฒนาการพนิช) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก
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ภาคผนวก  ก 
รายละเอียดแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2562 

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

ประเภท ของพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจ 
 

ชื่อตําแหนง    ผูชวยนายชางโยธา 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานชางโยธา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี ้

1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษา โครงการกอสรางตางๆเพื่อให

ตรงตามหลักวิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณที่ไดรับ 
1.2 ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
1.3 ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใชตามหลักวิชาชาง เพื่อประมาณราคาคา

กอสราง 
1.4 ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามที่ไดรับ

มอบหมาย พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด 
1.5 รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง  

2. ดานการบริการ 
2.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเก่ียวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก 

ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ระดับรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือใหผูที่สนใจ 
ไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 

2.2 ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

2.3 ประชาสัมพันธอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน และผูมาติดตองานดานโยธา 
เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจหรือความพึงพอใจ 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางโยธา ซึ่งไดแกงานชางสํารวจ งานชางรังวัด 
งานชางเขียนแบบ และงานชางกอสราง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติคอนขางยากเก่ียวกับการออกแบบดานชางโยธา 
การคาํนวณแบบดานชางโยธา การควบคุม การกอสรางดานชางโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา 
การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานดานชางโยธา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ

ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธากอสราง เทคนิคสถาปตยกรรม โยธาสํารวจสถาปตยกรรม หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิค
สถาปตยกรรม โยธาสํารวจกอสราง สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคณุสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนทีเ่ทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคสถาปตยกรรมโยธา 
สํารวจ กอสราง สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท.และ  
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได 

อัตราคาตอบแทนท่ีจะไดรับ 
1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของสวนราชการ

ตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 3 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และคาครองชีพชั่วคราวจํานวนที่ระเบียบกําหนด 

2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และ
อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรของสวนราชการตาง ๆ  ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไวไมนอยกวา 2 ป ตอ
จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไมนอยกวา 4 ปตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตน หรือเทียบเทา อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และคาครองชีพชั่วคราวจํานวนที่ระเบียบ
กําหนด 

3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไวไมนอย
กวา 1 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไมนอยกวา 3 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และคาครองชีพชั่วคราวจํานวนท่ี
ระเบียบกําหนด 
 

ระยะเวลาการจาง 
    ระยะเวลาจางไมเกิน  4  ป  
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ภาคผนวก ข. 
รายละเอียดแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2562 

***************************************** 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  ดังนี ้

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรูความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)   
1.1 วิชาความสามารถท่ัวไป  
(ก) ดานการคดิคํานวณ 
     โดยทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตรเบ้ืองตน การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ 
การแกปญหาเชิงปริมาณและการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณตาง ๆ และ 
(ข) ดานเหตุผล 
     โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา
ขอความ หรือรูปภาพ การหาขอยุติหรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจาก
ขอความ สัญลักษณ รูปภาพ สถานการณ หรือแบบจําลองตาง ๆ 
1.2 วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบตัริาชการ   
     (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
     (2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
     (3) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     (4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และที่แกไขเพ่ิมเติม 
1.3 วิชาภาษาไทย  
       เปนการทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยการ
อานจับใจความ การสรุปความการตีความ การขยายความจากขอความ
สั้นๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆจากคํา
หรือกลุมคําประโยคหรือขอความสั้นๆ การเรียงขอความ การสะกดคํา  
การแตงประโยค และคําศัพท 
ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง  (ภาค ข) 
     ๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 
     ๒. กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับ 
ผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     3. ความรูเก่ียวกับการออกแบบและคํานวณโครงสรางไมและ 
โครงสรางเหล็ก 
     4. ความรูเก่ียวกับการตรวจและควบคุมงานกอสราง 

100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบขอเขียน 
วันที่ 25 ธันวาคม 2562  
เวลา 9.00 – 10.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยวิธีสอบขอเขียน 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

     5. ความรูเก่ียวกับการสํารวจเพ่ือการกอสราง 
     6. ความรูเก่ียวกับเครื่องจักรกอสราง 
     7. ความรูเก่ียวกับการทดสอบวัสดุ และคอนกรีตเทคโนโลย ี
ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค  ค)   
      ประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ 
ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่
ปรากฏของผูเขาสอบ 

 
 
 
 
100 คะแนน 

 
 

 
 

โดยการสัมภาษณ 
วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 
เวลา 13.30 – 15.00 น. 

รวม 300  คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


