
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 ข้อ 18 และข้อ 19 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

 ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง   
    ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา 
   (2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จำนวน 1 อัตรา 
 รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
    2.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

(๑)  มีสัญญาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี   และไม่เกิน  ๖๐  ปี   
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับ
พนักงานส่วนตำบล 
  (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
  (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  (10) สำหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก       
ที่ มท 0311/ว5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
21 กันยายน 2521 
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  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน         
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
    2.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
แต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี ้ 

 3. การรับสมัคร 
    3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
          ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึงวันที่        
30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) 

    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๓ รูป  
     (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร) 
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  ๑ ฉบับ 
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน  ๑ ฉบับ 
(4) สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มี

วุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน  ๑ ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.ฉบับที่ ๓     

(พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน  ๑ ฉบับ 
(6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการ

เกณฑ์ทหาร หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงาน  
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

   3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
 ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมในการสมัครสอบ จำนวน 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

    3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
          ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
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 4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

    4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่         
4 ตุลาคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายหรือทางเว๊ปไซค์ 
www.yangwai.go.th หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044-100701 
    4.2 กำหนดวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  สำหรับผู้ไม่มารับการ
ประเมินฯ หรือมาช้าเกินเวลาที่กำหนด 30 นาที  จะถือว่าสละสิทธิ์ 

   4.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่  7 ตุลาคม 2565          
เวลา 15.00น.    ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

   4.4 สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป      
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ 
กรณีที่มีผู้สมัครสอบได้คะแนนเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้
ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าโดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตาลำดับคะแนนที่สอบได้    

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน ที่สอบได้
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในตำแหน่งทีม่ีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
    8.1 การจัดทำสัญญาจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร หากผู้ผ่านการเลือกสรรถึง
ลำดับที่จะจัดจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว จะถือว่าจะสิทธิไม่เข้ารับการจัดทำสัญญา
จ้าง 
    8.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายกำหนด โดย
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ 
 
       ประกาศ ณ วันที่  9  เดือนกันยายน พ.ศ.2565 
 
 
            (นายนพพล  ชัยศตัรา)                                                              
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 

http://www.yangwai.go.th/


 
รายละเอียดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และรายละเอียดการจ้าง 
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

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

ประเภท - ชื่อตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  

ระยะเวลาการจ้าง มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ  
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์การบริหารทรัพยากร 
บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง
นี้ได ้

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการ         
ทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ              
และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1. ด้านการปฏิบัติการ  
   1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดทำ 
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวัติเพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการกำหนดความต้องการและ 
ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด  
ความรู้และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  
   1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจำแนกตำแหน่งและประเมินผลกำลังคน 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไปประกอบการจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละ 
หน่วยงานและการแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการกำหนดตำแหน่ง และ 
การวางแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ 
สมรรถนะของตำแหน่งและการกำหนดระดับตำแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือความ 
ชัดเจนและเหมาะสม ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน  
   1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน  
 



 
   1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการดำเนินการ 
ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา  
   1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม  
   1.10 ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก     
การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้  
ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง  
   1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่างๆ        
ทีเ่กี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. ด้านการวางแผน  
   วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ 
โครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
  3. ด้านการประสานงาน  
   3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้  
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
   3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  4. ด้านการบริการ  
   4.1 ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เอกชน 
ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล เพ่ือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน 
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และ มาตรการ
ต่าง ๆ  
   4.3 ดำเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพ่ือเพ่ิมพูน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)  
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ
สมมติฐาน  
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข 
และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น  
(5) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ  
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเตม็ 50 คะแนน)  
เป็นการทดสอบความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(4) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(5) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537                        
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(7) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน . 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(9) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 
และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (10) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ       
พ.ศ. ๒๕๕๘  
(11) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
1.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒5 คะแนน)  
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุป
ความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้
ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การ
สะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ 
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2.ภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคข) 
 2.1  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
 2.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม  
 2.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.4  ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน กลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)  
2.5  ความรู้เกีย่วกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  
2.6  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ  
2.7  ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ  
2.8  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผน อัตรากำลัง  
2.9  ความรู้เกี่ยวกับระบบบำเหน็จบำนาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์                  
และสวัสดิการอื่นๆ  
2.10 ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่งที่สมัคร สอบ  
3.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 
    คุณลักษณะส่วนบุคคล พิจารณาจาก 
   -ประวัติส่วนตัว 
   -ทักษะในการเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
   -ความคิดริมเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา 
   -ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

   -ความสามารถในการวิเคราะห์ จับประเด็น และวิธีคิดท่ีเป็นระบบ 
 

100 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

100 
คะแนน 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  

 
 ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ 
 
 1. ผู้เข้ารับการประเมิน  ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียน  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และมี
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และต้องผ่านการทดสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) 
และมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ก่อน จึงมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 
 2. ผู้เขา้รับการประเมิน จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และรายละเอียดการจ้าง 
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

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

ประเภท - ชื่อตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน 
  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตร (ปวช.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท 
  2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท  
  3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท 
และให้ได้รับค่าครองชีพชั่วคราว  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิกำหนด 

ระยะเวลาการจ้าง มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
  และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค  สถาปัตยกรรม 
โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอ่ืนที่ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่านี้ในสาขาวิชา หรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม  โยธา     
สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท.และ      
ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้  

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างโยธาตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1. ด้านการปฏิบัติการ  
   1.1 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ  
   1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและ รายการเพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   1.3 ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่า ก่อสร้าง  
   1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ ได้รับ 
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
   1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง  



   
  2. ด้านการบริการ  
   2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่  
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ ผู้ที่สนใจ 
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  
   2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท ำงาน       
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   2.3 ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธาจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)  
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ
สมมติฐาน  
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข 
และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น  
(5) ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ  
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเตม็ 50 คะแนน)  
เป็นการทดสอบความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(4) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(5) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537                        
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(7) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน . 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(9) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 
และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (10) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ       
พ.ศ. ๒๕๕๘  
(11) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
1.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒5 คะแนน)  
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุป
ความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้
ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การ
สะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ 
 
 
 
 

100 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคข) 100 สอบข้อเขียน 



       2.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       2.2 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้และ โครงสร้างเหล็ก  
       2.3 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง  
       2.4 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  
       2.5 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง  
       2.6 ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ และคอนกรีตเทคโนโลยี  
       2.7 ความรู้ทีเ่กี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ตำแหน่งที่สมัครสอบ  
3.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 
    คุณลักษณะส่วนบุคคล พิจารณาจาก 
   -ประวัติส่วนตัว 
   -ทักษะในการเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
   -ความคิดริมเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา 
   -ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

   -ความสามารถในการวิเคราะห์ จับประเด็น และวิธีคิดท่ีเป็นระบบ 
 

คะแนน 
 

 
 
 
 
 

100 
คะแนน 

(ปรนัย) 
 
 

 
 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  

 
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ 
 

 1. ผู้เข้ารับการประเมิน  ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียน  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และมี
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และต้องผ่านการทดสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) 
และมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ก่อน จึงมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 
 2. ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

 
 
 
 


