
  

  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕66 

********************************** 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล

เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จำนวน 2  ตำแหน่ง  
อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น    เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  หมวด  ๔  ข้อ  ๑๘  และข้อ   ๑๙   ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1.ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 

           1.1. ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   -  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน  1  อัตรา 
   - ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จำนวน  1  อัตรา 
   ๒. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามข้อ ๔ แห่งประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ บริบูรณ ์ปีและไม่เกิน ๖๐ ปี   
  ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล ดังนี้ 
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 

   ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
          ๖. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
          ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคกุโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

          ๘. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ 
 
         /9. ไม่เป็นข้าราชการ... 
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          ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

 ๓. รายละเอียดของตำแหน่งและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
  -  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
  -  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 

4. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 1-8  มีนาคม 2566 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)  ณ   สำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 
อำเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น   และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๓46-2404 
 

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมนำเอกสารฉบับจริง
และสำเนา รับรองความถูกต้องอย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังนี้ 
 -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑ ฉบับ 
 -สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  ๑ ฉบับ 
 -สำเนาประกาศนียบัตร สำเนาอนุปริญญาบัตร สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับทาง
สถาบันที่ศึกษา หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครสอบในประกาศรับสมัครสอบ   
 -ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 ซึ่งที่ออกให้ไม่เกิน  ๑   
เดือน นับแต่วันร่างกายจนถึงวันสมัคร 
 -รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน  
๓  รูป 
 - หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญทหารกองเกิน เฉพาะผู้ที่สมัครเป็นชาย, ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล  ,
ทะเบียนสมรส  ,หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ฯลฯ ( ถ้ามี ) 
 - ค่าธรรมเนียมการสมัคร  ๑๐๐  บาท 
 การสมัครครั้งนี้  ให้ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่ าวไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  และไม่มีสิทธิทำสัญญาจ้าง
ให้ปฏิบัติงานตำแหน่งดังกล่าว 
6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข     จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่  9  
มีนาคม  2566  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โทร.0-4346-2404   
7. ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก ฯ 

 กำหนดสอบคัดเลือก ฯ  ในวันที่  13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ  1  

8. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 คณะกรรมการดำเนินการฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หรือ
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับงาน หรืออ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงออก
ถึงความรู้ความสามารถ  และความเหมาะสมของผู้สมัครตามข้อ ๓  และตามที่เห็นสมควร โดยมีเกณฑ์พิจารณา 
ดังนี้  
          /8.1 วิชาความรู้... 
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8.๑ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป            คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 
8.๒ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 
8.๓ สอบสัมภาษณ์                             คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 

 9. เกณฑ์การตัดสิน    
 9.1  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  
ผู้สอบผ่านจะต้องสอบได้คะแนนรวมกันต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ  60  ของคะแนนรวมกันทั้งหมดจึงจะมีสิทธิสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
 9.2 ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค.) 
    ผู้ผ่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60 ของคะแนนรวมทั้งหมด 

 9.3 เมื่อดำเนินการตามข้อ 9.1-9.2  เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะ
รายงานผลการดำเนินการสอบฯ โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก และเรียงลำดับตามตามผล
คะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย  และประกาศให้ทราบภายในวันที่  14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 
2566ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 

10. การขึ้นบัญช ี

 10.1 ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  จะเรียงลำดับจากผู้ที่ ได้คะแนนสอบภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก ) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งรวมกับภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและ
ขึ้นบัญชีจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลำดับลงมา กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมกันเท่ากันให้ผู้ที่สอบได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและหากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับ
หมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

 10.2 บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกำหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน  1  ปีนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคักเลือกได้ 

 10.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึน
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ 

 (1) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอำนาจจ้างกำหนด 

 (2) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ 

 11. เงื่อนไขการจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  จะมีคำสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ 
มีระยะเวลาจ้างไม่เกิน  4  ปี  ตามลำดับที่ได้ขึ้นไว้และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่นกำหนด  ทั้งนี้ หาก
ตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด  องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีสุขอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ 

12. การดำเนินการสั่งจ้าง 
  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการจ้างเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่นมีมติเห็นชอบให้
จ้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จะมีหนังสือแจ้งให้มาทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ซ่ึง 
 
 
           /พนักงานจ้าง... 
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พนักงานจ้างตามภารกิจจะมีระยะเวลาไม่เกิน  ๔  ปี  อัตราค่าจ้างตามกรอบอัตราค่าจ้างของกระทรวงมหาดไทย 
ตามระบุไว้ข้อ ๕ หากผู้มีคุณวุฒิสูงกว่ากำหนดไว้ต้องรับค่าจ้างตามระบุไว้เท่านั้น 
 

๑3.   กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มีอำนาจวินิจฉัย และ  
คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ   ณ   วันที่   22  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 
 
 

 
 

        (ลงชื่อ)       
        (นายประหยัด  พุทธาศรี) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผนวก ก 
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ตำแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ที่ปฏิบัติงานทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  พิจารณาทำ
ความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะกับดำเนินการเพ่ือ ให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืนๆ  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  การป้องกันฝ่าย
พลเรือน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ภายใต้การกำกับ  แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานป้องกันระวังปละบรรเทาสาธารณภัย  ตรวจตรา   รับแจ้งเหตุ  เช่น อัคคีภัย   

อุทกภัย   วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

1.2 เฝ้าระวัง  ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่าง เพื่อดำเนินการป้องกัน 
เชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์ 

1.3 จัดเตรียม  ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การดำเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.4 รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  เช่น  สำรวจแหล่งน้ำ  เส้นทาง
จราจร แหล่งชุมชนต่าง ๆ บริเวณหรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย  เป็นต้น เพ่ือจัดทำแผนป้องกันรับสถานการณ์ และ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์ 
  1.5 จัดทำรายงาน  บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ
รายงานผู้บังคับบัญชา 
  1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ ฏกหมายและระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือนำมาประยุกต์ในการใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 
  2. ด้านการบริการ 
  2.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  2.2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ  หรือเกชน และประชาชนทั่วไปเพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
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2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออำนวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

2.4 ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ 

ทางช่ างเครื่องยนต์  ช่ างไฟฟ้า  ช่ างโยธา   ช่ างก่อสร้าง  ช่ างกลโรงงาน   ช่ างเชื่ อมและโลหะแผ่น  
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ กจ.,ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได ้

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน 
สาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์   ช่างไฟฟ้า  ช่างโยธา   ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 
วิศวกรรมเครื่องกล   เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเครื่ องเย็นและปรับอากาศ  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก..ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือ 
ทางช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  ศวกรรมเครื่องกล  
เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
ระยะเวลาการจ้าง 
  -มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน  4  ปี  และไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ขอนแก่น  ได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ้าง 
อัตราค่าตอบแทน 

-  คุณวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียว ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท 
 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 

- คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียว ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท 
 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 

- คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785 บาท 
วิธีการสรรหาและเลือกสรร แบ่งออกเป็น 3 ภาค  โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้ ความสามารถท่ัวไป ภาค ก คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
- สถานการณ์ เศรษฐกิจ  การเมืองปัจจุบัน 
- ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์การใช้เหตุผล 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข คะแนนเต็ม  100  คะแนน โดยวิธีปรนัย 
   -  พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติในข้อใด 



   -  พระราชบัญญัติป้องกันภัย พ.ศ. ๒๕๑๒ 
   -    พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๓๒ 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ  พ.ศ.  2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
/ภาคความเหมาะสม… 
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3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ภาค ค คะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
- ทดสอบความรู้ความสามารถโดยการสอบสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมจาก 

ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏจากการให้สัมภาษณ์  ทั้งนี้อาจใช้
วิธีอ่ืนๆเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น  ความสามารถ  ประสบการณ์  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  เป็นต้น 
 

  
  

********************************************* 
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ผนวก ก 

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
ตำแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ  ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา  ซึ่งได้แก่งานช่างสำรวจ  งานช่าง
รังวัด งานช่างเขียนแบบ  และงานช่างก่อสร้าง  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้าน
ช่างโยธา การคำนวณแบบด้านช่างโยธา  การควบคุม  การก่อสร้างด้านช่างโยธา  การวางโครงการก่อสร้างในงาน
ด้านช่างโยธา  การให้คำปรึกษาแนะนำ   หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การกำกับ  แนะนำ  
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
      1.1 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
      1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
      1.3 ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
      1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ ได้รับ
มอบหมาย  พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
      1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
  2. ด้านการบริการ 
      2.1 ให้คำแนะนำ  ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้
รับทราบข้อมูล  ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
       2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 



       2.3 ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้
เกิดความรู้  ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 
   

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ 
ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรมโยธา สำรวจ   สถาปัตยกรรม 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.  กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
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2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขา 
วิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม  
โยธา   สำรวจ  ก่อสร้าง   สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างสำรวจ  ช่างโยธา  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.
,ก.ท. และ ก.อบต.  กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ   เทคนิควิศวกรรมโยธา   เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม   
โยธา   สำรวจ   ก่อสร้าง   สถาปัตยกรรม   ช่างก่อสร้าง    ช่างสำรวจ  ช่างโยธา   หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
  -มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน  4  ปี และไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ขอนแก่น  ได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ้าง 
 

อัตราค่าตอบแทน 
- คุณวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียว ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท 

 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 
- คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียว ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท 

 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 
- คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท 

วิธีการสรรหาและเลือกสรร แบ่งออกเป็น 3 ภาค  โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 

1. ความรู้ ความสามารถท่ัวไป ภาค ก คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
- สถานการณ์ เศรษฐกิจ  การเมืองปัจจุบัน 
- ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์การใช้เหตุผล 

 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข คะแนนเต็ม  100  คะแนน โดยวิธีปรนัย 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
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- พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  2518 
- พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2543 
- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ค่าก่อสร้าง (มติ ครม. 13 มีนาคม 2555) 

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ภาค ค คะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
- ทดสอบความรู้ความสามารถโดยการสอบสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมจาก

ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏจากการ
ให้สัมภาษณ์  ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนๆเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น  
ความสามารถ  ประสบการณ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เป็นต้น 
********************************************************** 
 
 
 

 


