
-๑- 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีมีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคล เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๗  หมวด  ๔  การสรรหาและเลือกสรร  ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ตะเคียน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 

  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน ๑ อัตรา  
๒.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และรายละเอียดการจ้างอัตราค่าตอบแทนของแต่ละต าแหน่ง

รายละเอียดปรากฏตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี ้
๓.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ   

สรรหาและการเลือกสรร 
 ๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๗  หมวด  ๑  ข้อ  ๔ ดังต่อไปนี้  

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจ 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น 



-๒- 
 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก หรือพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ   
      ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง ตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี ้

    ๔.  การรับสมัคร 
 ๔.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะเคียน ขอรับและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน อ าเภอ
กบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61  ในวันและเวลา
ราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๕๗๖๕๗๙ 
 ๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

        ผูส้มัครตอ้งยืน่ใบสมัครดว้ยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกตอ้งและ
ครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน ๑ ฉบับ  
 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน              จ านวน ๑ ฉบับ  
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้ง

เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน  ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ที่ด้านหลังทุกรูป  จ านวน ๓ รูป   
(๔) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่

วันที่ตรวจร่างกาย(ฉบับจริง) โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น    จ านวน ๑ ฉบับ  
(๕) ส าเนาวุฒิการศึกษา           จ านวน ๑ ฉบับ  
(๖) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาท่ีจะสมัครสอบ จ านวน ๑ ฉบับ 
(๗) เอกสารอื่น ๆ   เช่น ใบทหารกองเกิน(สด.๙),  ส าเนาทะเบียนสมรส , ส าเนาใบ

เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)  (พร้อมรับรองส าเนา)   
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้

ทุกฉบับด้วย 
-ส าเนาเอกสารให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงช่ือทุกฉบับ- 

๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจ านวน  

๑50 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
๔.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 

                       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง    
และความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
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๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับในการประเมินสมรรถนะ 

     องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วันเวลา สถานที่สอบ ตาราง
สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี หรือสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์www.wtk.go.th 

๖.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้

ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
๖.๑ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.) 
๖.๒ ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ข.) 
๖.๓ คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ค.)  
๗.หลักสูตรและวิธีการสอบ 
๗.๑ (ภาค ก.) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ใช้วิธีสอบข้อเขียน  
๗.๒ (ภาค ข.) ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ใช้วิธีสอบข้อเขียน  
 

๗.๓ (ภาค ค.) คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ใช้วิธี 
สอบสัมภาษณ์  

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องสอบผ่านข้อเขียน (ภาค ก.) และ (ภาค ข.) 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรก าหนดก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
(ภาค ค.) ต่อไปได ้

หลักสูตรวิชาที่ในการสอบประเมินสมรรถนะ รายละเอียด ตามผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี ้
๘. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรวิธีการสรรหา ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจ้างจะเป็นไป
ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ การประกาศผลการสรรหา องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน จะประกาศรายชื่อ
ผู้ที่ผ่านการสรรหาโดยเรียงจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะ
พิจารณาให้ผู้ได้คะแนนภาค ค. มากกว่าอยู่ในล าดับสูงกว่า หากได้คะแนนภาค ค. เท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนภาค 
ข. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากยังเท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า 

๙. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
              องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ

คะแนนสอบที่ได้  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้
ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี  

๑๐.การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน
ก าหนดโดยจะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละต าแหน่ง มาท าสัญญาจ้างและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
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ตะเคียน ได้เสนอขอความเห็นชอบในการจ้าง จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน
จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ หากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่
ละต าแหน่งไม่มาท าสัญญาจ้าง ตามวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนได้แจ้งให้ จะถือว่าผู้นั้น
สละสิทธิ์ และองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนจะด าเนินการเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในล าดับ
ถัดไปมาท าสัญญาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนต่อไป 
   
                              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
    ประกาศ   ณ   วันที่  13   พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
 

 (นายเฉลิมชัย  ชั่งสี) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

ผนวก ก 
 

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ต าแหน่งประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  
   

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือ 
ตามค าสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามท่ีได้รับมอบหมาย  
เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบ ารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงาน
ด้าน ช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าที่เก่ียวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน 
อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานส ารวจ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น ส ารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติ
ของดิน ส ารวจหาข้อมูลการจราจร ส ารวจทางอุทกวิทยา ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ 
ค านวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้
มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิค  วิศวกรรมโยธา  

เทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ  ช่างโยธา ก่อสร้าง 
หรือ  ทางอ่ืนที่ ก.จ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิค วิศวกรรมโยธา 
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือ
ทางอ่ืนที่ ก.จ..ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
อัตราค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนจะท าสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน  3 ปี ทั้งนี้ตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
 
 
 

 



-๖- 
 

(ภาคผนวก ข.) 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

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

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  250 คะแนน 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  10๐  คะแนนโดยวิธีปรนัย 
-  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
-  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
-  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน  โดยวิธีปรนัย 
-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
-  พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
-  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
-  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  5๐  คะแนน 
  หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 

๑.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม  
๒.  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ  
๓.  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย  
๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  

          ๕.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  ร่วมสังคม   
 

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

 


