
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
             เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

        
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๓๗๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๕ 
และข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้         
         ๑.ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
                    ๑.๑  พนักงานจ้างทั่วไป  
                            ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จ านวน   1   อัตรา    (สังกัด กองช่าง) 
                    1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
                            ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน   1   อัตรา    (สังกัด กองช่าง)  

          รายละเอียดลักษณะงานท่ีต้องการและต้องปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง (ภาคผนวก) แนบท้ายประกาศนี้ 
                  ๒.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  

     ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี  และไม่เกิน ๖๐ ปี  
    (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
    (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล  

 ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
 ข.วัณโรคในระยะอันตราย 
 ค.โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
 ง.โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 จ.โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                                                                                              /(๘) ไม่เป็น... 

 



 
                                             -๒- 
 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
               หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

แต่ละต าแหน่ง (ภาคผนวก) แนบท้ายประกาศนี้  

  ๓.การรับสมัคร 
 ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร     

                        ผู้มีความประสงค์ท่ีจะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ใหข้อรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ณ  ส านักปลัด อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัด
สกลนคร  ต้ังแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ – 20 มกราคม 2566  ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา 08.30 –
16.30 น. หรือสามารถสอบถามรายละเอยีดได้ท่ี โทรศัพท์หมายเลข 0–427๙–๖๑7๓ และทางเว็บไซด์องค์การ
บริหารส่วนต าบลค าตากล้า  http://www.khamtakla.go.th 
                ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                      (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน 
ไม่เกิน  ๓  เดือน  จ านวน  ๓  รูป  และให้ผู้สมัครเขียนช่ือ – สกุล  ต าแหน่งท่ีสมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 
                      (๒) ส าเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน      อย่างละ     ๑   ฉบับ 
                      (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน     ๑   ฉบับ   
                      (๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน     ๑   ฉบับ   
                      (๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ให้ไม่เกิน  ๑  เดือน             จ านวน     ๑   ฉบับ   
                      (๖) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล กรณีเปล่ียนช่ือหรือ 
นามสกุล  อย่างละ ๑ ฉบับ  
   (๗)  ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดท่ี 1 ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
(เฉพาะต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์)  

    ท้ังนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย  

               ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

                      ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ต าแหน่งละ  ๑๐๐  บาท 

 
                                                                                                    /๓.๔ เงื่อนไข... 

 
 

http://www.khamtakla.go.th/


                                              -๓- 
     ๓.๔ เง่ือนไขในการสมัคร 
            (๑) ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครด้วยตนเองพร้อมยื่นและแสดงเอกสารหลักฐาน 

ในการสมัครสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีก าหนด หรือหากยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้มีสิทธิเลือกสรร  
เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง (ตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้) จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและหากมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้ใน
การสมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  

            (๒) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น 
                      (๓) ส าหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบเพื่อการสรรหา
และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ ท้ังนี้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว. ๘๙/
๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑  

   ๔.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า จะประกาศรายช่ือผู้มี สิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ในวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖  โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ค าตากล้า และทางเว็บไซด์ http://www.khamtakla.go.th และจะด าเนินการสอบประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 2๕  
เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖๖  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 

              ๕.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๖.หลักเกณฑ์การตัดสิน 
                 ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละด้านไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ 

  ๗.การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   
                 องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบท่ีได้ 
ในวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า และทางเว็บไซด์ http://www.khamtakla.go.th โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินสุด
ผลไปเมื่อเลือกสรรครบ ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี 
                กรณีท่ีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนด้านความสามารถหรือ
ทักษะเฉพาะมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ด้านรู้มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนด้านความรู้เท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ท่ีสูงกว่า 

/๘. การจัด... 
 

http://www.khamtakla.go.th/
http://www.khamtakla.go.th/


                                                  -๔- 
 

  ๘.การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ระยะเวลาการจ้าง อัตราการจ้าง 
                 ๘.๑ ผู้ได้รับการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแข่งขันได้ 
ตามจ านวนอัตราท่ีสรรหาของแต่ละต าแหน่ง โดยเริ่มต้ังแต่ล าดับท่ี ๑ เป็นต้นไป  
                 ๘.๒ การจ้างและกาท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการเลือกสรร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนครก่อน  
                 ๘.๓ ผู้ท่ีได้รับการเลือกสรรและท าสัญญาจ้างจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิและตามต าแหน่ง 
ท่ีระบุไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศฯ นี้ รายละเอียดระยะเวลาการจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป จ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี  
และพนักงานจ้างตามภารกิจ จ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี หรือตามโครงการท่ีมีก าหนดเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดไว้  
ท้ังนี้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
                 ๘.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า จะไม่จ้างบุคคลท่ีได้ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามประกาศหรือไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานและไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
                 ๘.๕ เงื่อนไขอื่น ๆ หรือการตีความและการวินิฉัยเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตาม
ประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรท่ีได้รับแต่งต้ังโดยให้ถือเป็นท่ีสุด 
 
        จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
                       ประกาศ  ณ  วันท่ี ๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
        
 
 

             (นายธารินทร์  ยางธิสาร 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
 

 
 

 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       (ภาคผนวก ก) 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ 
               เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 

      รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรรฯ 

                   ๑.ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
                      ชื่อต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์           

 
                      ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

                  ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถยนต์ อ านวยความสะดวกสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น 
ในองค์กรเดินทางติดต่อราชการต่าง ๆ บ ารุงรักษารถยนต์ ตรวจสอบ ดูแลเบื้องต้นเพื่อยืดอายุการใช้งาน ท าความ   
สะอาดรถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าวหรือปฏิบัติ    
หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                   ๒.คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประถมศึกษาปีท่ี 6 (ป.6)  
  ๒ .มี ค ว าม รู้ ค วาม ส าม ารถแ ละช าน าญ ใน ห น้ า ท่ี ไ ด้ รั บ ใบ อ นุ ญ าตขั บ รถ ยน ต์ชนิ ด ท่ี 1  

ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
 
  อัตราค่าตอบแทน 
  พนักงานจ้างท่ัวไป  ได้รับอัตราค่าตอบแทน  ดังนี้ 
  ๑.อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   ๙,๐๐๐.-  บาท 
  ๒.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เดือนละ  ๑,๐๐๐.-  บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลจังหวัดสกลนครก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                       (ภาคผนวก ข) 

                    เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ 
               เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์           

 
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

              ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
   ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
         - ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย  และคณิตศาสตร์ 
ตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิท่ีรับสมัคร   
         - ทดสอบความรู้รอบตัวในเรื่องท่ีประชาชนควรทราบ  เช่น  การเมือง  
เศรษฐกิจและสังคม 
๒.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 

2.1 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ 
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม      

2.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2.4 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ 
๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 

- พิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรม 
ที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติม 
ก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

๑๐0 
 
 
 
 
 

๑๐0 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐0 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสัมภาษณ์ 

รวม ๓๐๐  
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
1.วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.25๖๖   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
   - เวลา 09.30 น. - 10.30 น. ประเมินสมรรถนะความรู้ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
     โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 
   - เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง     
     (ภาค ข) โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 
  - เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสัมภาษณ์ 

 
 



                                                    (ภาคผนวก ก) 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ 
                เรือ่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรรฯ 
      ๑.ประเภทของพนักงานจ้าง    พนักงานจ้างตามภารกิจ  
         ช่ือต าแหน่ง                    ผู้ชว่ยนายช่างโยธา  (คุณวุฒิ)   
        ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่าง  โยธา 
ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
     ๑.๑ ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความ

ต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณท่ีได้รับ 
     ๑.๒ ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๑.๓ ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
     ๑ .๔  ค วบคุ ม งานก่ อสร้ าง  งานปรับปรุ ง  และซ่ อมแซม หรือตรวจก ารจ้ างตามที่ ได้ รั บมอบหมาย  

พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
    ๑.๕ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง 
๒. ด้านการบริการ 

         ๒.๑ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ  
และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

     ๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     ๒.๓ ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธาเพ่ือให้ เกิดความรู้  
ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 
๒.คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างไรอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรม
ส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได้  

๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น  
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได้  

๓.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น  
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได้  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ดังน้ี 
๑.วุฒิ ปวช. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ     ๙,๔๐๐.-  บาท 
๒.วุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   ๑๐,๘๔๐.-  บาท 
๓.วุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   ๑๑,๕๐๐.-  บาท 
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนครก าหนด 



 
(ภาคผนวก ข) 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ 
               เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ)          สังกัด  กองช่าง 
     ๓.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

              ผูส้มัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี ้
สมรรถนะ คะแนนเตม็ วธิกีารประเมนิ 

๑.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
   ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
         - ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย  และคณิตศาสตร์ 
ตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิท่ีรับสมัคร   
         - ทดสอบความรู้รอบตัวในเรื่องท่ีประชาชนควรทราบ  เช่น  การเมือง  
เศรษฐกิจและสังคม 
๒.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 

2.1 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ 
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม      

     - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
     - พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.25๑๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
     - พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.25๔๓  
     - พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.25๔๒ 
     - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.25๓๕ 
     - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.25๓๕ 

๓. ด้านคุณสมบตัิสว่นบุคคล (ภาค ค.)  
    - พิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่

ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใชว้ิธีอื่นใดเพิ่มเติมก็ได้ 
เพื่อพจิารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เชน่ ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ทว่งทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสงัคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด รเิริ่มและสรา้งสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบและบุคลิกภาพอย่างอืน่ เป็นต้น 

 ๑๐0 
 
 
 
 
 

 ๑๐0 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๐0 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสัมภาษณ์ 

รวม ๓๐๐  
ขัน้ตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
1.วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.25๖๖   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
   - เวลา 09.30 น. - 10.30 น. ประเมินสมรรถนะความรู้  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
     โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 
   - เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง     
     (ภาค ข) โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 
  - เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสัมภาษณ์ 
 

 



                                                                                                     เลขประจ าตัวผู้สมัคร                             . 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกังานจ้างฯ 

      เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
  

              ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จึงขอแจ้งรายละเอียด                             
       ของข้าพเจ้า  เพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

           1.ช่ือ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)                                                                     .สัญชาติ                          . 
              2.อายุนับถึงวันปิดรับสมัครไม่ต่ ากว่า   18   ปี    คือ    เกิดวันท่ี               เดือน                      พ.ศ.                       .      

                 ( อายุ           ปี           เดือน ) 
       3.สถานภาพ    โสด          สมรส     คู่สมรส  ช่ือ    -  สกุล                                                                        . 
       4.วุฒิการศึกษาตรงตามต าแหน่งท่ีสมัครสอบ  คือ  ได้รับประกาศนียบัตร/ปริญญา                                                     . 
         สาขาหรือวิชาเอก                  โดยได้รับอนุมัติจาก            
          สถานศึกษาช่ือ                                                                                                      
       เมื่อวันท่ี             เดือน                      พ.ศ.                   (ภายในวันปิดรับสมัคร) ได้คะแนนเฉล่ียสะสม                                          
          5.ต าแหน่งท่ีสมัครสอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานท่ัวไป  ต าแหน่ง                                                 
         ความรู้ความสามารถพิเศษ                                                                                                                
         6.บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                          ออกให้ ณ จังหวัด                                       
         7.ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี                 หมู่ท่ี            ถนน                                 ต าบล                                 
          อ าเภอ                           จังหวัด                          รหัสไปรษณีย์                      โทร.                                      
          8.ช่ือบิดา                           อาชีพ                         ช่ือมารดา                              อาชีพ                            
         9.ได้แนบหลักฐานต่างๆ  ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมกับใบสมัคร   รวม                         ฉบับ คือ 
            ส าเนาประกาศนียบัตร/ระเบียนแสดงผลการเรียน   ส าเนาทะเบียนบ้าน   ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

          ส าเนาบัตรประชาชน              ใบรับรองแพทย์        ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
            รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน.............รูป     อื่น ๆ                                        
            (หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามก าหนดไว้ในใบประกาศรับสมัครให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์สมัคร 

          เข้ารับการสรรหาในครั้งนี้) 
                   (ลงช่ือ)                                                  ผู้สมัครสอบ 

                                                              (                                                   ) 
                                       ยื่นใบสมัครวันท่ี               เดือน                             พ.ศ.                       . 

(    )  หลักฐานครบถ้วน 
(    )  มีปัญหาคือ..................................................................                                                                     

. 
ลงลายมือช่ือ                                     เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

      วันท่ี                                       . 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน                         บาท 
ไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี              เลขท่ี                . 
  
ลงลายมือช่ือ                                       .เจ้าหน้าท่ีรับเงิน 
         วันท่ี                                         . 

คุณสมบัติ 
(   )  ครบถ้วน        (   )  ไม่ครบถ้วน 
 
(ลงช่ือ).................................................. 
       (..................................................) 
วันท่ี        เดือน              พ.ศ..............        

คุณสมบัติ 
(   )  ครบถ้วน        (   )  ไม่ครบถ้วน 
 
(ลงช่ือ)..................................................... 
       (..................................................... 
วันท่ี      เดือน             พ.ศ..................        

กล่ันกรองแล้ว 
         (   )  มีคุณสมบัติครบถ้วน 
         (   )  ขาดคุณสมบัติ 
(ลงช่ือ)........................................................... 
       (...........................................................)  ผู้อ 
 วันท่ี        เดือน               พ.ศ................  

 



 


