
 
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

 

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

        ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา   
 

        อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี            
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด  ๔  การสรรหา  และเลือกสรร  ข้อ  ๑๘, ๑๙  และ  
๒๐  ลงวันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังต่อไปนี้ 
   

        ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร  
         ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา  ดังนี้  
    (1)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ประเภทคุณวุฒิ)  จ านวน  1  อัตรา  สังกัด กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ   
 

        ๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร และลักษณะต้องห้าม  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
        ๒.๑  มีสัญชาติไทย  
        ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  60  ปี   
                   ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย          
         2.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้     
  (๑)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  (๒)  วัณโรคในระยะอันตราย 
  (๓)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  (๔)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (๕)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
           ๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  
        ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
        ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด    
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 

               /2.8 ไม่เป็น............... 



- 2 - 
 
        ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  
        ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
        ๒.๑๐  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
        ส าหรับภิกษุ  สามเณร  นักพรต  ชี  ชีพราหมณ์  ทางราชการไม่รับสมัครสอบแข่งขันและไม่ให้
เข้าสอบแข่งขัน  ท้ังนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารท่ี  นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันท่ี  ๒๗  
มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าส่ังมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  ๒๒  กันยายน  ๒๕๒๑        
โดยอนุโลม 
        หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน ๑  เดือน ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม
ประกาศฯ  มายื่นด้วย 
 

        ๓.  หน้าที่และความรับผิดชอบ, ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
        ผู้สมัครสอบต าแหน่ งใดจะต้องมีหน้ าท่ีและความรับผิดชอบ  ลักษณะงาน ท่ีปฏิบั ติ             
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (เอกสารแนบท้ายผนวก  ก.) 
 

        ๔.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
        ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหา  และการเลือกสรร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ได้ต้ังแต่วันที่  9  –  18  สิงหาคม  2564  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  (ในวันและเวลาราชการ)   
 

        ๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร    
        ๕.๑  ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา    จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๕.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๕.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  ๑  ฉบับ   
        ๕.๔  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน   
๖  เดือน  จ านวน  ๓  แผ่น  (เขียนช่ือ – สกุล  ข้างหลังรูปภาพทุกแผ่น) 
         ๕.๕  ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศฯ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน   
นบัแต่วันตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
         ๕.๖  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  (สด.๑) , หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล ,
ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  (ถ้ามี)  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ   
 เอกสารที่ใช้ส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

        ๖.  วิธีการและเง่ือนไขการสมัครสอบคัดเลือก 
        ๖.๑  ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            
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        ๖.๒  ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง  โดยใช้ปากกาสีน้ าเงิน  แล้วยื่นใบสมัคร 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามท่ีก าหนดในข้อ  ๕ 
        ๖.๓  ส าเนาเอกสารทุกชนิดท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัครใช้กระดาษขนาด  A4  เท่านั้น  และต้อง
รับรองความถูกต้องของส าเนาทุกฉบับ 
        ๖.๔  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป  
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตรงตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  นี้จริง  และ
จะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกฯ  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกฯ  และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  ท้ังส้ิน 
        ๖.๕  ผู้สมัครสามารถย่ืนในสมัครได้เพียง  ๑  ต าแหน่ง  เท่านั้น 
 

        ๗.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
        ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ในอัตรา  100.-  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)      
และค่าธรรมเนียมในการสมัคร  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะไม่คืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

        ๘.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
         องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา  และการเลือกสรร       
ในวันที่  20  สิงหาคม  2564  โดยปิดประกาศ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  
จังหวัดอุดรธานี  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-278-015, 042-279-508 (ในวัน  เวลา  ราชการ)  
หรือทางเว็บไซด์  www.phen–sao.go.th 
 

        ๙.  วัน  เวลา  และสถานที่สรรหาและการเลือกสรร 
         ๙.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะด าเนินการสรรหา  และการเลือกสรร  ในวันที่   26  
สิงหาคม  2564  ต้ังแต่เวลา  ๐9.0๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
          ๙.๒  ผู้สมัครท่ีมาถึงสถานท่ีท าการสรรหา  และการเลือกสรร  มิได้ลงทะเบียนเข้ารับการสรรหา      
และการเลือกสรร  ภายในระยะเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญก าหนด  (๐9.0๐  น.)  จะไม่มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหา  และการเลือกสรร 
 

      ๑๐.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร   
        ๑๐.๑  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน   
         ๑๐.๒   ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน   
        ๑๐.๓  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  สอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 
รวม  ๒๐๐  คะแนน  (หลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร  ตามเอกสารแนบท้ายผนวก  ข) 
 

       ๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ท่ีผ่านการสรรหา  และการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  
(ภาค  ก)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค) 
รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  โดยจะพิจารณาผู้ท่ีสอบได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้     
ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า   

               
 /ถ้าได้คะแนน............... 

http://www.phen–sao.go.th/


- 4 - 
 

 
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  มากกว่าอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
(ภาค  ข)  เท่ากัน  ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
 

        ๑๒.  การประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา  และการเลือกสรร  
ในวันที่  31 สิงหาคม  2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ หรือสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 042-278-015,  042-279-508 (ในวัน  เวลา  ราชการ) หรือทางเว็บไซด์  www.phen–sao.go.th 
         ๑๓.  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ 
          ๑๓.๑  จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก) ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค) รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
          ๑๓.๒  การขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ท่ีสอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ใน
ล าดับท่ีสูงกว่า 
          ๑๓.๓  บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรร  ก าหนดให้มีอายุไม่เกิน  ๑  ปี      
แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
          ๑๓.๔  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรร  เป็น ผู้ขาด
คุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อาจถอนรายช่ือผู้นั้นออกจาก
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรร 
        ๑๔.  เง่ือนไขการจ้างและการแต่งต้ัง 
         ๑๔.๑  ผู้ผ่านการสรรหา  และการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ังตามล าดับท่ีใน
บัญชีผู้ผ่านการสรรหา  และการเลือกสรรได้ 
           ๑๔.๒  กรณีผู้ผ่านการสรรหา  และเลือกสรร  ถึงล าดับท่ีท่ีจะได้รับการจ้างและแต่งต้ังมีวุฒิการศึกษา
สูงกว่าท่ีก าหนดไว้ตามประกาศฯ  นี้  จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด  ๆเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
        ๑๔.๓  ผู้ท่ีผ่านการสรรหา  และการเลือกสรร และได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะต้องมีบุคคลท่ีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ต าแหน่งระดับปฏิบัติการ  ขึ้นไป  เป็นผู้ค้ าประกัน   
        ๑๔.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จะเรียกผู้ผ่านการสรรหา  และการเลือกสรรมาท า
สัญญาจ้างและจัดจ้าง  ส าหรับพนักงานจ้างต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  (ก.อบต.)  
ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น      
        ๑๔.๕  ในวันท าสัญญาจ้าง  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗              
         ๑๔.๖  หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อาจตรวจสอบ
พบในภายหลัง  ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการคัดเลือก  พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับแต่วันท่ีตน
ได้รับการจัดจ้างและไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีถูกเพิกถอนได้   
        14.7  อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างและระยะเวลาการจัดจ้าง  ดังต่อไปนี้ 
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  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
     (1)  ต าแหน่ง  ผู้ ช่วยนายช่างโยธา  (ประเภทคุณวุฒิ )  ส าหรับคุณวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  อัตราค่าตอบแทน  9,400.- บาท  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท ส าหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ 11,500.- บาท พร้อมเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  ระยะเวลาการจ้าง  4  ปี 
     
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  
จังหวัดอุดรธานี  โทร.  ๐-๔๒๒๗-๘๐๑๕, 0-4227-9508  (ในวันและเวลาราชการ) 
 

         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   2  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

 
    

(นายเกรียงศักดิ์  หอนงาม) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
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แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  ลงวันที่  2  สิงหาคม  2564 

 

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

 

 1.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทคุณวุฒิ)  สังกัดกองช่าง     
จ านวน  ๑ อัตรา 
       ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
         ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา  ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการท่ีชัดเจน  ภายใต้การก ากับ  
แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
         1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1  ส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  ก่อสร้าง  บ ารุงรักษา  โครงการก่อสร้างต่าง ๆ 
เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง  ความต้องการของหน่วยงาน  และงบประมาณท่ีได้รับ 
  1.2  ตรวจสอบ  แก้ไข  และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3  ถอดแบบ  เพื่อส ารวจปริมาณท่ีใช้ตามหลักวิชาช่าง  เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
  1.4  ควบคุมงานก่อสร้าง  งานปรับปรุง  และซ่อมแซม  หรือตรวจการจ้างตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
  1.5  รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล  เพื่อการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยในงานด้านช่าง 
         

         2.  ด้านการบริการ 
  2.1  ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก่   
ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา  หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนท่ัวไปเพื่อให้ผู้ท่ี
สนใจได้รับทราบข้อมูล  ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
  2.2  ประสานงานในระดับกลุ่ม  กับหน่วยงานราชการ  เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป  เพื่อ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา  และแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.3  ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  และผู้มาติดต่องานด้านโยธา  
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม  โยธา  
ส ารวจ  สถาปัตยกรรม  หรทอในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
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  2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิค  
สถาปัตยกรรม  โยธา  ส ารวจ  ก่อสร้าง  สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างส ารวจ  ช่างโยธา  หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นท่ี  ก.จ. ก.ท.  และ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้  ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิค
สถาปัตยกรรม  โยธา  ส ารวจ  ก่อสร้าง  สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างส ารวจ  ช่างโยธา  หรือสาขาวิชา
หรือทางอื่นท่ี  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 

***************************************** 
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หลักสูตรและวิธีการสรรหา  และการเลือกสรร 
 

๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน 
 (๑)  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
      (๒)  ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
      (๓)  ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
      (๔)  ความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล  ตามหลักวิชาการ 
      (๕)  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความส้ัน ๆ  หรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยคหรือข้อความส้ัน ๆ  หรือ
ให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
 (6)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 
 (7)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  6)  
พ.ศ. 2542 
 (8)  พระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 
 (9)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  3)  
พ.ศ. 2560 
  

๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  สอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน 
           (1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 (2)  ความรู้เกี่ยวกับการถอดแบบ  การประมาณราคา  การบริหารงานก่อสร้าง  เทคนิคการก่อสร้าง  
การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง  การปฏิบัติงานก่อสร้าง 
 (3)  ความรู้เกี่ยวกับออกแบบ  และค านวณโครงสร้างไม้  และโครงสร้างเหล็ก  วัสดุทางด้าน
วิศวกรรมและการทดสอบ 
 (4)  ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
 (5)  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง 
 (6)  ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของต าแหน่งท่ีสมัคร 
 
 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)  สอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 
         ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ  และจากการสัมภาษณ์  ท้ังนี้
อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ  เช่น  ความรู้ท่ีอาจใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี  ความสามารถประสบการณ์  ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและ
คุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้เข้าร่วมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพ 

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

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ค 
 

ก าหนดการต่าง  ๆ  เก่ียวกับการรับสมัครฯ  วันเวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ลงวันที่  2  สิงหาคม  2564 

 
วัน/เดือน/ป ี ก าหนดการ หมายเหตุ 

2  สิงหาคม  2564 ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
หรือ 

ทางเว็บไซต์ www.phen-sao.go.th 
 

9  สิงหาคม 2564 
ถึง 

18 สิงหาคม  2564 
 

รับสมัครฯ ณ ห้องส านักงานปลัด  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ็ญ 
 

20 สิงหาคม  2564 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
หรือ 

ทางเว็บไซต์ www.phen-sao.go.th 
 

26 สิงหาคม  2564 ด าเนินการสรรหาฯ  
(สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) 

ณ ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
 

31 สิงหาคม  2564 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
หรือ 

ทางเว็บไซต์ www.phen-sao.go.th 
 

 
 

ตารางสอบ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   

 
วัน/เดือน/ป/ีและเวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 
26  สิงหาคม  2564 

เวลา 09.00 น. -  10.00 น. 
สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค  ก.) 
 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

26  สิงกาคม  2564 
เวลา 10.00 น. – 11.00  น.  

สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง  (ภาค  ข.) 

 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

26  สิงหาคม  2564 
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

สอบข้อเขียนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค  ค.) 

 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 
 
 

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