
                                                      

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลปอพาน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

ประจำปงบประมาณ  ๒๕๖๖ 
-------------------------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตำบลปอพาน  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสาราม  ประสงคจะรับสมัคร

บุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖  สังกัดองคการ

บริหารสวนตำบลปอพาน  จำนวน  ๒  ตำแหนง 

 อาศ ัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพน ักงานส วนตำบลจ ั งหว ัดมหาสารคาม                    

เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจางสำหรับองคการบริหารสวนตำบล  ลงวันที่   ๒๘  มิถุนายน            

พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดมหาสารคาม ในการ

ประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕  เม่ือวันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  มีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลัง ๓ ป (ปงบประมาณ     

๒๕๖๔-๒๕๖๖) ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ปรับปรุงครั้งที่ ๑   องคการบริหารสวนตำบลปอพานจึงประกาศ     

รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖   โดยมีรายละเอียด  

ดังตอไปนี้ 

๑.ประเภทของพนักงานจาง ช่ือตำแหนงและรายละเอียดการจาง 
     ๑.๑ พนักงานจางตามภารกิจ    
       - ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    จำนวน  ๑  อัตรา (สังกัดสำนักปลัด) 
       - ตำแหนง ผูชวยนายชางโยธา    จำนวน  ๑  อัตรา (สังกัดกองชาง) 

รายละเอียดตำแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี ้(ภาคผนวก ก) 
 

๒.คุณสมบัติทั ่วและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร 

    ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  
        (๑) มีสัญชาติไทย 
        (๒) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป 
        (๓)ไมเปนบุคคลลมละลาย 
        (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได   ไรความสามารถหรือจิต 

ฟนเฟอน ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สำหรับพนักงานสวนตำบล  ดังนี้ 

(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 
 



                                                                     -๒- 
 
                            (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน 
พรรคการเมือง 
         (๖) ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 
 
                            (๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ใหจำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         (๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
                           (๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงานจางหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
  หมายเหตุ : ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดำรงตำแหนง
ทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจาหนาที่ในพรรคการเมือง  ผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน   
 
 

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 

                           ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร   
แตละตำแหนงตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  (ผนวก ก.) 
 
 

               ๓. การรับสมัคร   
                    ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
                             ผูสนใจติดตอขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารการสมัครไดที่  ที่ทำการองคการบริหารสวน
ตำบลปอพาน  ตั้งแตวันที่ ๑๕ - ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๕   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. -๑๖.๓๐ น.   ในวันและเวลา
ราชการ  สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท ๐ ๔๓๙๘ ๙๐๕๗  หรือดูรายละเอียดทางเว็ปไซตไดท่ี 
http//www.porpan.go.th 
 
 

                   ๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
                            ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองโดยการกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน  
พรอมสำเนาเอกสาร  ดังนี้ 
       ๑. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา 
                              ท่ีระบุสาขาท่ีจะสมัครสอบ       จำนวน  ๑  ฉบับ 
                          ๒. สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน  ๑  ฉบับ 
       ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน  ๑  ฉบับ 
            ๔. ใบรับรองแพทยท่ีออกใหไมเกิน  ๑ เดือน และแสดงวา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
          ไมเปนโรคตองหามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลกำหนด 
       ๕. รูปถายสี หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป 
                             ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน 
 
 
                                                                     -๓- 



 
 
       ๖.เอกสารอ่ืนๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล   จำนวน  ๑  ฉบับ
                    หรือใบข้ึนทะเบียนทหารกองเกิน (สด.๙) (ถามี) 
         ท้ังนี้ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคำรับรอง“สำเนาถูกตอง” และลงชื่อกำกับ ไวดวย 
 
 

                      ๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร 
                           ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบ  ดังนี้ 
                            -พนักงานจางตามภารกิจ   จำนวน  ๑๐๐  บาท 
         คาธรรมเนียมการสอบซึ่งเมื ่อออกใบเสร็จรับเงินแลวจะไมคืนคาธรรมเนียมแกผู สมัคร        
ไมวากรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น 
 

            ๓.๔ เง่ือนไขในการสมัคร 
      ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองวาเปนผู
มีคุณสมบัติทั ่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ  ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงท่ีสมัครอัน
เปนผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัคร
และการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับบุคคลผูสมัครนั้น ตั้งแตตน 
 
 

      ๔.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
         ๔.๑ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๕   
         ๔.๒ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  
ณ  ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลปอพาน 
 
 

               ๕. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
                    องคการบริหารสวนตำบลปอพาน  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรผูสมัครโดยคณะกรรมการ  
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง  ดังนี้ 
                  ๕.๑ พนักงานจางตามภารกิจ  ใชวิธีการสอบประเมินความรูความสามารถทั่วไป  ความรูความสาม
รถเฉพาะตำแหนง และการสอบสัมภาษณเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง 
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก ข  แนบทายประกาศ)     ณ  องคการบริหารสวนตำบลปอพาน   ดังนี้ 
                     -ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
                     -ตำแหนง  ผูชวยนายชางโยธา 
                       วันท่ี   ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๕  (สอบขอเขียน/สอบสมัภาษณ) 
                         เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐  น. สอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
                         เวลา  ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐  น. สอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  (ภาค ข.) 
      เวลา ๐๓.๐๐  น. เปนตนไป   สอบภาคเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          -๔- 
 
 

              ๖. หลักเกณฑการตัดสิน 
                  ผูที ่ถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะตองเปนผูที ่ไดรับคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถและสมรรถนะในแตละภาคไมต่ำกวารอยละ ๖๐  โดยผูผานการคัดเลือกและขึ้นบัญชีตามลำดับ
คะแนนที่สอบได  กรณีที่มีผูไดคะแนนสอบเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหนงมากกวาอยูใน
ลำดับท่ีสูงกวา 
 
 

              ๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
                  องคการบริหารสวนตำบลปอพาน  จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับ
คะแนนสอบที่ได  ภายในวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ณ  ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลปอพาน  และ     
เว็ปไซต  http//www.porpan.go.th   โดยการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลอืก    มีกำหนดระยะเวลา  ๑  ป  นับแต
วันที่ปดประกาศ และในกรณีที่มีตำแหนงประเภท ลักษณะเดียวกันหรือมีอัตราใหมในตำแหนงเดียวกันวาง  
องคการบริหารสวนตำบลปอพานจะเรียกผูขึ้นบัญชีตามลำดับเขาทำสัญญาจาง  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข               
ท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลกำหนด 
 
              ๘. การจัดทำสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
                    พนักงานจางตามภารกิจ  องคการบริหารสวนตำบลปอพานจะทำสัญญาจางและดำเนินการจาง      
ผูผานการสรรหาและเลือกสรรไมกอนวันท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดมหาสารคามมีมติเห็นชอบ 
 
                  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๗  เดือน  ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

                                                 (ลงชื่อ)    
                                                          (นายบุญแฝง   เถิงบุญ ) 
                                                  นายกองคการบริหารสวนตำบลปอพาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                 -๕- 



 
 

ภาคผนวก ก. 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลปอพาน  ลงวันท่ี  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๖ 

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

ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางตามตามภารกิจ 

ช่ือตำแหนง    ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

สังกัด     สำนักปลัด 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู ปฏิบัติงานระดับตนซึ ่งไมจำเปนตองใชผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา  

ปฏิบัติงานดานธุรการ  สารบรรณ  บันทึกขอมูล  หรือบริหารงานทั่วไป  ตามแนวทาง  แบบอยาง ขั้นตอน และ

วิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

๑.๑  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารงานทั่วไป  ไดแก การรับ-สงหนังสือ  การ

ลงทะเบียน รับหนังสือ  การรางโตตอบหนังสือรราชการ   การบันทึกขอมูล  การจัดทำฏีกาเบิกจายเงินและ      

การพิมพเอกสาร จดหมาย  และหนังสือราชการตางๆ  การเตรียมการประชุม  เปนตน  เพ่ือสนับสนนุใหงานตางๆ  

ดำเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได 

 ๑.๒ จัดเก็บเอกสาร  หนังสือราชการ  หลักฐานหนังสือ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพื่อสะดวกตอ

การคนหา  และเปนหลักฐานทางราชการ 

 ๑.๓ รวบรวมขอมูล  จัดเก็บขอมูลสถิติ  เชน  สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน  ขอมูล

จำนวนบุคลากร  เอกสารอื่นๆ  ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหาสำหรับใชเปน

หลักฐานตรวจสอบได   

 ๑.๔ ตรวจสอบ  และสอบทานความถูกตองของเอกสาร  หนังสือ  และจดหมายตางๆ  ท่ี

เก่ียวของกับการดำเนินงาน  เพ่ือใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง  ครบถวน  และปราศจากขอผิดพลาด 

 ๑.๕  จัดทำและแจกจาย ขอมูล  เอกสาร  หลักฐาน  หนังสือเวียน  หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ

แจงใหหนวยงานตางๆ  ท่ีเก่ียวของรับทราบ  หรือดำเนินการตางๆ  ตอไป 

 ๑.๖ ดำเนินการเก่ียวกับพัสดุ  ครุภัณฑยานพาหนะ  และอาคารสถานท่ีของหนวยงาน  เชน  การ

จัดเก็บรักษา  การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ  การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ  การดูแลรักษายานพาหนะและสถานท่ี  

เพื่อใหการดำเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ  และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และมีความพรอมใช

งานอยูเสมอ 
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 ๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน  เชน  เอกสารตรวจรบัรองมาตรบาน (ธรรมาภบิาล) 

และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการตรวจ  เพ่ือนำดไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 ๑.๘  จัดเตรียมการประชุม  บันทึกการประชุม  และจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือใหการประชุม

เปนไปดวยความเรียบรอย  และมีหลักฐานในการประชุม 

 ๑.๙ จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารตางๆ  ที่เกี ่ยวของกับการประชุม  การฝกอบรม

สัมมนา  นิทรรศการ  และโครงการตางๆ  เพ่ือใหเอกสารท่ีถูกตอง ครบถวน  และพรอมใชในการดำเนินงานตางๆ  

อยางมีประสิทธิภาพ  และตรงตอเวลา 

 ๑.๑๐  ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร  เชน  จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผย ตาม พ.ร.บ.ขอมูล

ขาวสาร  เพ่ือใหผูท่ีตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร 

 ๑.๑๑  อำนวยความสะดวก  ติดตอ  และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานในเรื่องการ

ประชุม  และการดำเนินงานตางๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกำหนดเวลา  และ

บรรลุวัตถุประสงค 

 ๑.๑๒  ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ  กฎหมาย  และระเบียบตางๆ  ท่ีเก่ียวของ

กับงานสารบรรณ  งานธุรการ  งานบริหารงานทั ่วไป   งานการบริหารงานบุคคล  งานพัสดุครุภัณฑ  งาน

งบประมาณ  งานประชาสัมพันธ  และงานประชุม  เพื่อนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

๒. ดานการบริการ 

     ๒.๑ ใหคำปรึกษาและแนะนำในเบื้องตนแกบุคลากร  ประชาชน  ผูที่มาติดตอ  และหนวยงาน

ตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง  และสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

    ๒.๒  ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 

    ๒.๓  ใหบริการขขอมูลแกผูมาติดตอราชการ   เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีจะนำไปใชประโยชนไดตอไป 

    ๒.๔ ผลิตเอกสารตางๆ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน  และปฏิบัติหนาท่ี

อ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย                                                        

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื ่นที ่เทียบไดในระดับเดียวกันทุก

สาขาวิชาที่  ก.จ. ก.ท. หรือ  ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖  หนวยกิต หรือผาน

การฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการ

รับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒  ชั่วโมง 

๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุก

สาชาวิชาท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รบัรอง  ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกกวา ๖  หนวยกิต  หรือผาน

การฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการ

ร ับรองจากทางราชการหร ือหน วยงานของร ัฐท ี ่ ใช  เ วลาการฝ กอบรมไม น  อยกว  า  ๑๒  ช ั ่ ว โมง 
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๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชา

ท่ี  ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖  หนวยกิต หรือ    หรือผานการ

ฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรอง

จากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒  ชั่วโมง 

อัตราคาตอบแทน 

 พนักงานจางภารกิจ (ตามคุณวุฒิ)  ใหไดรับอัตราคาตอบแทน   ดังนี้ 

๑. วุฒิ  ปวช. อัตราคาตอบแทน เดือนละ  ๙,๔๐๐  บาท 

๒. วุฒิ  ปวท. อัตราคาตอบแทน เดือนละ  ๑๐,๘๔๐  บาท 

๓. วุฒิ  ปวส. อัตราคาตอบแทน เดือนละ  ๑๑,๕๐๐  บาท 

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดมหาสารคามกำหนด 
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ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางตามตามภารกิจ 

ช่ือตำแหนง    ผูชวยนายชางโยธา 

สังกัด     กองชาง 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู ปฏิบัติงานระดับตนซึ ่งไมจำเปนตองใชผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา  

ปฏิบัติงานดานชางโยธาตามแนวทางแบบอยางขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ

และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

 

๒. ดานการปฏิบัติการ 

๑.๑  สำรวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  กอสราง  บำรุงรักษา  โครงการกอสรางตางๆ  เพื่อใหตรง

ตามหลักวิชาชาง  ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรับ 

 ๑.๒ ตรวจสอบ  แกไข  และกำหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือใหการ

ดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๓ ถอดแบบ  เพ่ือสำรวจปริมาณวัสดุท่ีใชตามหลักวิชาชาง เพ่ือประมาณราคาคากอสราง   

 ๑.๔ ควบคุมงานกอสราง  งานปรับปรุง และซอมแซม  หรือตรวจการจางตามที่ไดรับมอบหมาย 

พรอมรายงานความกาวหนาของงานเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกำหนด 

 ๑.๕  รวบรวมและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ในงานดานชาง 
 

 

๒. ดานการบริการ 

     ๒.๑ ใหคำแนะนำ  ตอบปญหาและฝกอบรมเกี ่ยวกับงานโยธาที ่ตนมีความรับผิดชอบแก

ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ระดับรองลงมา  หนวยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไปเพื่อใหผูที่สนใจ

ไดรับทราบขอมูล  ความรูตางๆ  และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 

    ๒.๒  ประสานงานในระดับกลุม  กับหนวยงานราชการ  เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความ

ชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา  และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทำงานของ

หนวยงานและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    ๒.๓  ประชาสัมพันธอำนวยความสะดวกใหกับประชาชน และผูมาติดตองานดานโยธา เพ่ือใหเกิด

ความรู  ความเขาใจหรือความพึงพอใจ 
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  กอสราง  เทคนิคสถาปตยกรรม  โยธา  สำรวจ  

สถาปตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับ

ตำแหนงนี้ได 

๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันใน

สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงานกอสราง  เทคนิค  

เทคนิคสถาปตยกรรม  โยธา  สำรวจ  สถาปตยกรรม ชางกอสราง  ชางสำรวจ  ชางโยธา  หรือ ในสาขาวิชาหรือ

ทางอ่ืน    ท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชา

หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงานกอสราง  เทคนิคสถาปตยกรรม  

โยธา  สำรวจ กอสราง  สถาปตยกรรม   ชางกอสราง  ชางสำรวจ   ชางโยธา  หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. 

ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

 

อัตราคาตอบแทน 

 พนักงานจางภารกิจ (ตามคุณวุฒิ)  ใหไดรับอัตราคาตอบแทน   ดังนี้ 

๑. วุฒิ  ปวช. อัตราคาตอบแทน เดือนละ  ๙,๔๐๐  บาท 

๒. วุฒิ  ปวท. อัตราคาตอบแทน เดือนละ  ๑๐,๘๔๐  บาท 

๓. วุฒิ  ปวส. อัตราคาตอบแทน เดือนละ  ๑๑,๕๐๐  บาท 

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดมหาสารคามกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 -๑๐- 



 

ภาคผนวก ข. 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลปอพาน  ลงวันท่ี  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๖ 
......................................................................... 

 

ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางตามตามภารกิจ 

ช่ือตำแหนง    ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

สังกัด     สำนักปลัด 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

๑.ความรู (ภาค ก.)                                                     
ความรูความสามารถท่ัวไป     

-การคิดวิเคราะห ,หลักภาษาไทย พรบ.สภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม    และ
เหตุการณปจจุบัน ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง                                                                                                             

๑๐๐  
คะแนน 

โดยวิธีสอบขอเขียน         
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลา  ๐๙.๓๐ -๑๐.๓๐ น.  
ณ  หองประชุม อบต.ปอพาน 

๒.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาค ข.)                                                     

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ,พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒  ,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ,ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับคอมพิวเตอร (การบันทึกขอมูล) ,ความรูเก่ียวกับงาน
ธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารงานท่ัวไป                                                                                                            

๑๐๐  
คะแนน 

โดยวิธีสอบขอเขียน         
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลา  ๑๐.๓๐ -๑๑.๓๐ น.  
ณ  หองประชุม อบต.ปอพาน 

๓.ความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค.)                                                     

     พิจารณาจากประวัติสวนตัว  การศึกษา  ประวัติการทำงาน
และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการ  
สัมภาษณ ท้ังนี้อาจใชวิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได  เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ทวงทาวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเขากับผูรวมมงาน  รวมท้ัง
สังคมและสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มและสรางสรรค  ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน                                                                                                      

๑๐๐  
คะแนน 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ       
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลา  ๑๓.๐๐  น.            
ณ  หองประชุม อบต.ปอพาน 

รวม ๓๐๐  

 



                                                                 -๑๑- 
 

ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางตามตามภารกิจ 

ช่ือตำแหนง    ผูชวยนายชางโยธา 

สังกัด     กองชาง 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

๑.ความรู (ภาค ก.)                                                     
ความรูความสามารถท่ัวไป     

-การคิดวิเคราะห ,หลักภาษาไทย พรบ.สภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม    และ
เหตุการณปจจุบัน ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง                                                                                                             

๑๐๐  
คะแนน 

โดยวิธีสอบขอเขียน         
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลา  ๐๙.๓๐ -๑๐.๓๐ น.  
ณ  หองประชุม อบต.ปอพาน 

๒.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาค ข.)                                                     

-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
จนถึงปจจุบัน ,พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน , พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ.๒๕๔๓  ,พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ 
,พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕                                                                                                          

๑๐๐  
คะแนน 

โดยวิธีสอบขอเขียน         
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลา  ๑๐.๓๐ -๑๑.๓๐ น.  
ณ  หองประชุม อบต.ปอพาน 

๓.ความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค.)                                                     

     พิจารณาจากประวัติสวนตัว  การศึกษา  ประวัติการทำงาน
และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการ  
สัมภาษณ ท้ังนี้อาจใชวิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได  เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ทวงทาวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเขากับผูรวมมงาน  รวมท้ัง
สังคมและสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มและสรางสรรค  ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน                                                                                                      

๑๐๐  
คะแนน 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ       
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลา  ๑๓.๐๐  น.            
ณ  หองประชุม อบต.ปอพาน 

รวม ๓๐๐  

 

 

 

 


