
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ 
เรื่อง  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

---------------------------------- 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗  
หมวด ๔ ข้อ ๑๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อัตรา 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
       1.1 ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป (ส านักงานปลัด) 
   - ต าแหน่ง คนงาน         จ านวน 1 อัตรา  
   ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติของต าแหน่งที่เปิดรับสมัครปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก 1) 
       1.2 ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป (กองช่าง) 
   - ต าแหน่ง คนงาน         จ านวน 1 อัตรา  
   ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติของต าแหน่งที่เปิดรับสมัครปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก 2)  
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
      ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป ตามหนังสือประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา 
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างได้ก าหนดให้ผู้จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 

  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
           (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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 (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

 (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่
ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง  (ภาคผนวก 1 และ ภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศนี้) 
  3.  การรับสมัคร 
                     3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อรับใบสมัครสอบ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักงาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ต้ังแต่วันที่  17 – 25 กุมภาพันธ์  2563     
เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-7337-
6054 หรือทางเว็บไซต์ www.baroh.go.th และมีสิทธิ์สมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น 

  3.2. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน  100.- บาท (ค่าสมัครจะไม่มีการคืนใน
ทุกกรณี) 

  3.3  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนพร้อมส าเนาเอกสารอ่ืนที่ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้  

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน   
๖ เดือน จ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายไว้ที่ใบสมัคร ๑ รูป และในบัตรประจ าตัวสอบ ๒ รปู 

(๒) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียน 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึง

วันปิดรับสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
(6) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ 

เปลี่ยนนามสกุล หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน ฯลฯ จ านวน 1 ฉบับ 
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 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อันเป็น
ผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร
วัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ หรือทางเว็บไซต์ www.baroh.go.th 
ภายในวันที่  26 กุมภาพันธ์  2563 โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ทั้งนี้หากภายหลังคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครฯ ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดหรือขาด
คุณสมบัติ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการสรรหา หรือพิจารณาไม่ผ่านการคัดเลือก หรือถอดถอนรายชื่อผู้นั้นออก
จากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

 5.  หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร และวิธีการสอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการด าเนินการฯ จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับงาน หรืออ่ืนๆ เพ่ื อให้ได้
ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัครตามข้อ 3 และตามที่เห็นสมควร โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  5.1 สอบข้อเขียน (แบบปรนัย) จ านวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม  100 คะแนน 
  5.2 สอบสัมภาษณ์     คะแนนเต็ม  100 คะแนน 
  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 

 6. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร สอบคัดเลือก 
     คณะกรรมการจะด าเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัคร จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  
4  มีนาคม  2563 ณ ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา        
ตามก าหนดเวลา  ดังนี้ 
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป และความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(สอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 100 คะแนน) 
เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(สอบสัมภาษณ์ 100  คะแนน) 
 โดยในวันสรรหาและเลือกสรร  ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และต้องน าบัตรประจ าตัว
ประชาชนพร้อมบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบมาแสดงเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรด้วย ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
คณะกรรมการคุมห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบได้ 
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ภาคผนวก ก. 
แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 
ตามประกาศ อบต.บาโร๊ะ  ลงวันที่ 7  กุมภาพันธ์  2563 

 
ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

รายการ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
    รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
     - ความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
    - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
    - พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - การใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 
     - โดยทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะ
จ้าง 
 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  รายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 
      - ประเมินบุคคลและสัมภาษณ์ เ พ่ือพิจาณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่
ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และพิจาณาจากความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ 
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
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ภาคผนวก 1 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน 

ตามประกาศรับสมัครเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563 
 
 1. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงาน 
     หน้าที่และความรับผิดชอบ 
                ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัฒนาชุมชน  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต ้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

      ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
       1. ด้านการปฏิบัติการ 

   1.1 ช่วยส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนส่งเสริม
พัฒนาประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน เพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชน และ
สนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน 
   ๑.๒ ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพ่ือเข้ามามีส่วน  
ร่วมในการพัฒนาชุมซนและท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพ่ึงพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมซนเป็นศูนย์กลาง  ในการ
พัฒนา 
   ๑.๓ ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพ่ือสร้าง พลังชุมชนให้เป็น 
ฐานการพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม/องค์กร และ เครือข่าย
องค์กรประชาชน ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม/ องค์กร และเครือข่าย องค์กรประชาชน 
   ๑.๔ ช่วยส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
กระบวนการกลุ่ม รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดด้น วิเคราะห์  
ตัดสินใจ วางแผนและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพ่ือให้ สามารถบริหาร  
จัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
   ๑.๕ ช่วยส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านวิชาการและปฏิบัติงาน 
ด้านเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กร เครือขา่ย  
องค์กร ประชาชน และชุมชนในระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ้ในทางเศรษฐกิจ  
และเศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง สมดุล และม่ันคง 
   ๑.๖ ช่วยให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
ตลอดจนด าเนินการและเอ้ือ อ านวยให้เกิดเวทีประซาคม หรือเวทีชุมซนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ประชาชน ได้แสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   ๑.๗ ช่วยเป็นผู้น า และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้
มีความสนใจ เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
   ๑.๘ ช่วยร่วมจัดท าโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่  เช่น โครงการกองทุน
หมู่บ้าน โครงการชุมชนพอเพียง  โครงการ S M L เป็นต้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีและ
เสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เขม้แข็ง 
   ๑.๙ ช่วยศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูง อายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่  
ด้อยโอกาส เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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   ๑.๑๐ ช่วยปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจทีก่ าหนดไว้ 
  ๒. ด้านการบริการ 
   ๒.๑ ช่วยติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป  
   ๒.๒     ช่วยตอบปัญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องต้น เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่ 
หน่วยงานที่เกีย่วข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝุาย 
   ๒.๓ ช่วยติดต่อ ประสานงานหน่วยงานองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการช่วยเหลือ  
บ าบัด แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน ประชาชนในทุกด้าน 
   ๒.๔ ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการด าเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นปลูกผิงให้ประชาชนมีความสนใจให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
และมีทัศนคติที่ดีต่อ องค์กรต่อชุมชน 
   ๒.๕ ช่วยให้ค าแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่
หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น      
ประโยชน์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
     คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

- ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี     

โดยแนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
     มีระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี และท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างโดยจะมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ 
 
     อัตราค่าตอบแทน 
                        ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000  บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท 
  
 
หมายเหตุ  ส าหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  กรณียื่นวุฒิการศึกษาไว้สูงกว่าที่ก าหนดไว้ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 2 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน 

ตามประกาศรับสมัครเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563 
 
 1. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงาน 
     หน้าที่และความรับผิดชอบ 
                ชว่ยปฏิบัติงานด้านช่าง โยธา ตามแนวทาง  แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

      ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
       1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ช่วยช่วยส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ 
เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 

1.2 ช่วยตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ
เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 

1.3 ช่วยถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง 

1.4 ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

1.5 ช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง  
  

  ๒. ด้านการบริการ 
๒.๑ ช่วยให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้
รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  

2.2 ช่วยประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้มอบหมาย 

2.3 ช่วยประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
     คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

- ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านโยธามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยแนบหนังสือ

รับรองการปฏิบัติงาน 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
     มีระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี และท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างโดยจะมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ 
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     อัตราค่าตอบแทน 
                        ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000  บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท 
  
 
หมายเหตุ  ส าหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  กรณียื่นวุฒิการศึกษาไว้สูงกว่าที่ก าหนดไว้ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
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