
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลหนองตูม 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป!นพนักงานจ#าง 

ประจําป$งบประมาณ  ๒๕61 
--------------------------------------------------- 

ด�วยองค
การบริหารส�วนตําบลหนองตูม อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค
ท่ีจะ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลท่ัวไปเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเป*นพนักงานจ�าง ประจําป+งบประมาณ 2561  
จํานวน  2 ตําแหน�ง  2 อัตรา  เพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค
การบริหารส�วนตําบลหนองตูม นั้น 

เพ่ือให�การดําเนินการดังกล�าวเป*นไปด�วยความเรียบร�อย อาศัยอํานาจตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง  หมวดท่ี  ๔   ข�อ  ๑๙  
ลงวันท่ี  7 กรกฎาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป*นพนักงานจ�าง  ดังนี้ 

1. ตําแหน�งท่ีเป,ดรับสมัคร 
 1.1 ประเภทพนักงานจ#างตามภารกิจ 
  1.1.1 ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 
  1.1.2 ผู�ช�วยนายช�างโยธา   จํานวน  1  อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติและลักษณะต#องห#ามของผู#มีสิทธิสมัคร 
 2.1. คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผู�สมัครจะต�องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม�มีลักษณะต�องห�ามตามประกาศคณะกรรมการ 

พนักงานส�วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง  ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2547  ดังต�อไปนี้ 
  2.1.๑ มีสัญชาติไทย 
  2.1.2 มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดป+บริบูรณ
 และไม�เกินหกสิบป+   
  2.1.3 ไม�เป*นบุคคลล�มละลาย 

  2.1.4 ไม�เป*นผู�ท่ีมีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�  ไร�ความสามารถ  
หรือจิตฟHIนเฟJอน  ไม�สมประกอบ  หรือเป*นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป*นลักษณะต�องห�าม
เบ้ืองต�น  สําหรับพนักงานเทศบาล  ดังนี้ 
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป*นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
  (ข) วัณโรคระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป*นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 
 
 
 
 
 

/ 2.1.5 ไม�เป*นผู�ดํารงตําแหน�ง… 
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  2.1.5 ไม�เป*นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง   
  2.1.6 ไม�เป*นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน  คณะผู�บริหารท�องถ่ิน  สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
  2.1.7 ไม�เป*นผู�ต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา  เว�นแต�เป*นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 2.1.8 ไม�เป*นผู�ถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม�สามารถสมัครเข�ารับการ
เลือกสรรเป*นพนักงานจ�างได� ท้ังนี้เป*นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝQายบริหารท่ี นร 89/2501 
และตามความในข�อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

 2.2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง และระยะเวลาการจ#าง 
 ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร ต�องมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบหลัก 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง ตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดตาม ภาคผนวก ก  แนบท�ายประกาศนี้ 

  ๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผู�สนใจสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร พร�อมหลักฐานด�วยตนเอง ได�ท่ีเจ�าหน�าท่ีรับสมัคร 
สํานักปลัด  องค
การบริหารส�วนตําบลหนองตูม ระหว�างวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 – 26 มิถุนายน ๒๕61     
เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ  โดยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ีสํานักปลัด 
องค
การบริหารส�วนตําบลหนองตูม  โทรศัพท
 0-4410-0173   

              4. เอกสารและหลักฐานท่ีใช#ในการสมัคร 
 ผู�ประสงค
จะสมัครต�องยื่นใบสมัครด�วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให�ถูกต�อง
และครบถ�วน และได�ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�องกํากับไว�ในเอกสารทุกฉบับเพ่ือยื่นในวันสมัคร  
โดยมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
 4.1 รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวกและสวมแว�นตาดํา ขนาด  ๑  นิ้ว    จํานวน  3  รูป  
  (ถ�ายครั้งเดียวกัน และถ�ายไม�เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร) 
 4.2 สําเนาหลักฐานการศึกษาท่ีใช�ในการสมัคร       จํานวน ๑ ฉบับ   
 4.3 สําเนาทะเบียนบ�าน          จํานวน ๑ ฉบับ
 4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน ๑ ฉบับ
 4.5 สําเนาหลักฐานเก่ียวกับการเกณฑ
ทหาร สด.9 (ถ�ามี)     จํานวน ๑ ฉบับ 
 4.6 ใบรับรองแพทย
ท่ีแสดงว�าไม�เป*นโรคต�องห�าม ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน 
  ส�วนตําบลกําหนด  ซ่ึงออกไม�เกิน ๑ เดือน  นับถึงวันรับสมัคร  จํานวน ๑ ฉบับ
 4.7 เอกสารอ่ืนๆ เช�น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, สกุล, ใบสําคัญการสมรส จํานวน ๑ ฉบับ 
 
 
 
 
 
 

/ สําหรับการสมัครครั้งน้ี… 
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 สําหรับการสมัครครั้งนี้ ผู�สมัครได�ตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป*นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป  
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต�องกรอกรายละเอียดต�างๆ  ในใบสมัคร  
พร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน  ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครไม�ว�าด�วย
เหตุผลใดๆ  หรือคุณวุฒิทางการศึกษาไม�ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งท่ีสมัครอันเป*นผลทําให�ผู�สมัครไม�มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล�าว  หากตรวจสอบพบเม่ือใด  ให�ถือว�าการรับสมัครและการได�เข�ารับการ
สรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป*นโมฆะสําหรับผู�นั้นต้ังแต�ต�น 

 5. ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
      ผู�สมัครสอบต�องชําระค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ตําแหน�งละ  100  บาท (-หนึ่งร�อย
บาทถ�วน-)  และค�าธรรมเนียมสมัครสอบ จะไม�จ�ายคืนให�ไม�ว�ากรณีใด ๆ 

  6. การประกาศรายช่ือผู#มีสิทธิสอบ   
  องค
การบริหารส�วนตําบลหนองตูม จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ, 
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 27 มิถุนายน ๒๕61  เวลา  14.00 น.  เป�นต�นไป  
ณ ท่ีทําการองค
การบริหารส�วนตําบลหนองตูม อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และ www.nong-toom.go.th  

 7. หลักเกณฑ� และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
องค
การบริหารส�วนตําบลหนองตูม กําหนดหลักเกณฑ
การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน

โดยยืดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจําเป*นต�องใช�สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�งตามท่ีองค
การบริหารส�วนตําบลหนองตูม
กําหนด ซ่ึงประกอบด�วย 
 (ก) ความรู�ของบุคคลในเรื่องต�างๆ  ท่ีจําเป*นต�อการปฏิบัติงาน 
 (ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต�าง  ๆ ท่ีจําเป*นต�อการปฏิบัติงาน และ 
 (ค) คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซ่ึงจําเป*นหรือเหมาะสมต�อการปฏิบัติงาน 

 8. วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
 องค
การบริหารส�วนตําบลหนองตูม จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันท่ี 3 
กรกฏาคม  ๒๕61  ณ ห�องประชุมองค
การบริหารส�วนตําบลหนองตูม  ชั้น 2 

9. หลักเกณฑ�การตัดสิน 
 ผู�ท่ีจะถือว�าเป*นผู�ผ�านการเลือกสรรเป*นพนักงานจ�าง ต�องเป*นผู�ท่ีผ�านเกณฑ
การประเมินใน
แต�ละด�านไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 60 การข้ึนบัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร โดยองค
การบริหารส�วนตําบลหนองตูม        
จะเรียงลําดับท่ีจากผู�ได�คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 

/ 10. การประกาศรายช่ือ… 
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 10. การประกาศรายช่ือผู#สอบผ�าน 
   องค
การบริหารส�วนตําบลหนองตูม  จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร 
เป*นพนักงานจ�าง  ในวันท่ี  4 กรกฏาคม  ๒๕61 เวลา ๑3.๐๐ น.  ณ  ท่ีทําการงานองค
การบริหารส�วนตําบลหนองตูม 
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และ www.nong-toom.go.th 

 11.  การข้ึนบัญชีผู#ท่ีผ�านการสรรหา 
 บัญชีรายชื่อผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรมีกําหนดเวลา 1 ป+ นับแต�วันท่ีประกาศข้ึน
บัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร  หากภายหลังมีการสรรหาฯ ตําแหน�งในประกาศนี้ให�ถือว�าบัญชีท่ีสรรหาฯ 
ไว�ก�อนเป*นอันยกเลิก โดยจะปeดประกาศไว�  ณ ท่ีทําการองค
การบริหารส�วนตําบลหนองตูม อําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 

 จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 

                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี   8  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕61 
      
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
 

แนบท#ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลหนองตูม   
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป!นพนักงานจ#าง ประจําป$งบประมาณ  2561  

ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 
--------------------------------------- 

 

ช่ือตําแหน�ง    ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ  
 

สังกัด     กองช�าง 
 

ตําแหน�งประเภท พนักงานจ�างตามภารกิจ   
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบหลัก  
   ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซ่ึงไม�จําเป�นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญา ปฏิบัติงานด�านธุรการ สารบรรณ บันทึกข�อมูล หรือบริหารท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอย�าง ข้ันตอน  และ
วิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติในด�านต�าง ๆ  ดังนี้ 

๑. ด�านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารท่ัวไป  ได�แก�  การรับ – ส�ง

หนังสือ  การลงทะเบียน  รับหนังสือ  การร�างโต�ตอบหนังสือราชการ  การบันทึกข�อมูล  การจัดทําฎีกาเบิก
จ�ายเงิน  และการพิมพ:เอกสาร  จดหมาย  และหนังสือราชการต�าง ๆ  การเตรียมการประชุม  เป�นต�น  เพ่ือ
สนับสนุนให�งานต�าง ๆ  ดําเนินไปด�วยความสะดวกเรียบร�อยตรงตามเป<าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได� 

๑.๒ จัดเก็บเอกสาร  หนังสือราชการ  หลักฐานหนังสือ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพ่ือ
สะดวกต�อการค�นหา  และเป�นหลักฐานทางราชการ 

๑.๓ รวบรวมข�อมูล  จัดเก็บข�อมูลสถิติ  เช�น  สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  รายชื่อ
พนักงาน ข�อมูลจํานวนบุคลากร  เอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีเป�นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต�อการ
ค�นหาสําหรับให�เป�นหลักฐานตรวจสอบได� 

๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต�องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต�างๆ ท่ี 
เก่ียวข�องกับการดําเนินงาน เพ่ือให�แน�ใจว�าเอกสารท้ังหมดมีความถูกต�อง ครบถ�วน และปราศจากข�อผิดพลาด 

๑.๕ จัดทําและแจกจ�าย ข�อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือแจ�งให�หน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องรับทราบ หรือดําเนินการต�างๆ ต�อไป 

๑.๖ ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ:ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหน�วยงาน 
เช�น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ�ายพัสดุครุภัณฑ: การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ: การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานท่ี เพ่ือให�การดําเนินงานด�านพัสดุครุภัณฑ: ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีเป�นไปอย�างถูกต�อง และมีความ
พร�อมใช�งานอยู�เสมอ 
 
 
 
 
 

/๑.๗  การรวบรวม… 
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๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช�น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) 
และเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจ เพ่ือนําไปใช�ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพ่ือให�การ 
ประชุมเป�นไปด�วยความเรียบร�อย และมีหลักฐานในการประชุม             

๑.๙ จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการประชุม การฝJกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต�างๆ เพ่ือให�เอกสารท่ีถูกต�อง ครบถ�วน และพร�อมใช�ในการดําเนินงานต�างๆ 
อย�างมีประสิทธิภาพ และตรงต�อเวลา 

๑.๑๐ ปฏิบัติงานศูนย:ข�อมูลข�าวสาร เช�น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปLดเผย ตาม พ.ร.บ.ข�อมูล
ข�าวสาร เพ่ือให�ผู�ท่ีต�องการข�อมูลข�าวสารรับทราบข�อมูลข�าวสาร 

๑.๑๑ อํานวยความสะดวก ติดต�อ และประสานงานกับทุกส�วนงานของหน�วยงาน ในเรื่อง
การประชุม และการดําเนินงานต�างๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป�นไปตามกําหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค: 
 ๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค:ความรู�ใหม�ๆ กฎหมาย และระเบียบต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ: งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ: และงานประชุม เพ่ือนํามาประยุกต:ใช�ในการปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 ๒. ด�านการบริการ 
๒.๑ ให�คําปรึกษาและแนะนําในเบ้ืองต�นแก�บุคลากร  ประชาชน  ผู�ท่ีมาติดต�อ  และ 

หน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง  เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�อง และสามารถนําไปปฏิบัติได�อย�างถูกต�อง 
๒.๒ ติดต�อประสานงานกับบุคคลภายในหน�วยงานเดียวกันหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง   

เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป�นไปด�วยความราบรื่น 
๒.๓ ให�บริการข�อมูลแก�ผู�มาติดต�อราชการ เพ่ือให�ได�รับข�อมูลท่ีจะนําไปใช�ประโยชน:ได�ต�อไป 
๒.๔ ผลิตเอกสารต�างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน�วยงาน และปฏิบัติ 

หน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน%ง 

           1. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.  รับรอง  ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร:มาไม�น�อยกว�า ๖ หน�วยกิต  หรือผ�านการ
ฝJกอบรมทางด�านการใช�คอมพิวเตอร:จากหน�วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีได�รับรองจาก
ทางราชการหรือหน�วยงานของรัฐท่ีใช�เวลาการฝJกอบรมไม�น�อยกว�า  ๑๒  ชั่วโมง 

2. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร:มาไม�น�อยกว�า ๖ หน�วยกิต  หรือผ�าน
การฝJกอบรมทางด�านการใช�คอมพิวเตอร:จากหน�วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได�รับรองจาก
ทางราชการหรือหน�วยงานของรัฐท่ีใช�เวลาการฝJกอบรมไม�น�อยกว�า ๑๒ ชั่วโมง 

 
 
 

/3. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง… 
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3. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ทุกสาขาวิชาท่ี 

ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร:มาไม�น�อยกว�า ๖ หน�วยกิต หรือผ�านการฝJกอบรม
ทางด�านการใช�คอมพิวเตอร:จากหน�วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีได�รับรองจากทางราชการ
หรือหน�วยงานของรัฐท่ีใช�เวลาการฝJกอบรมไม�น�อยกว�า ๑๒ ชั่วโมง 

 

อัตราค%าตอบแทน 
  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค�าตอบแทนเดือนละ 9,4๐๐.- บาท  และค�าครองชีพ
ชั่วคราว เดือนละ 2,000.-บาท  รวมค�าตอบแทน  ๑1,400.-บาท 

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ค�าตอบแทนเดือนละ ๑0,84๐.- บาท  และค�าครอง
ชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.-บาท  รวมค�าตอบแทน  ๑2,840.-บาท 
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค�าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐.- บาท  และค�าครอง
ชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๗๘๕.-บาท  รวมค�าตอบแทน  ๑๓,๒๘๕.-บาท 

ระยะเวลาการจ#าง การทําสัญญาจ�างคราวละไม�เกิน  4  ป+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/ ช่ือตําแหน�ง… 
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ช่ือตําแหน�ง    ผู�ช�วยนายช�างโยธา 
 

สังกัด     กองช�าง 
 

ตําแหน�งประเภท พนักงานจ�างตามภารกิจ   
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซ่ึงไม�จําเป*นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปฏิบัติงานด�านช�างโยธา ตามแนวทาง แบบอย�าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด#านการปฏิบัติการ 
 1.1 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก�อสร�าง บํารุงรักษา โครงการก�อสร�างต�าง ๆ เพ่ือให�ตรง
ตามหลักวิชาช�าง ความต�องการของหน�วยงาน และงบประมาณท่ีได�รับ 
 1.2 ตรวจสอบ แก�ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให�ตรงกับแบบรูปและรายการ
เพ่ือให�การดําเนินงานเป*นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุท่ีใช�ตามหลักวิชาช�าง เพ่ือประมาณราคาค�าก�อสร�าง 
 1.4 ควบคุมงานก�อสร�าง งานปรับปรุง และซ�อมแซม หรือตรวจการจ�างตามท่ีได�รับ
มอบหมาย พร�อมรายงานความก�าวหน�าของงาน เพ่ือให�เป*นไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
 1.5 รวบรวมและจัดเก็บข�อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห
 วิจัยในงานด�านช�าง 

 2. ด#านการบริการ 
 2.1 ให�คําแนะนํา ตอบปHญหาและฝjกอบรมเก่ียวกับงานโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก�
ผู�ใต�บังคับบัญชา หรือเจ�าหน�าท่ีระดับรองลงมา หน�วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไปเพ่ือให�ผู�ท่ีสนใจได�
รับทราบข�อมูล ความรู�ต�าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก�การปฏิบัติงาน 
 2.2 ประสานงานในระดับกลุ�ม กับหน�วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอ
ความช�วยเหลือและร�วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู�ความเชี่ยวชาญท่ีเป*นประโยชน
ต�อการทํางานของ
หน�วยงานและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 2.3 ประชาสัมพันธ
อํานวยความสะดวกให�กับประชาชน และผู�มาติดต�องานด�านโยธา
เพ่ือให�เกิดความรู� ความเข�าใจหรือความพึงพอใจ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
1. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก�อสร�าง เทคนิคสถาปHตยกรรม
โยธา สํารวจ ก�อสร�าง สถาปHตยกรรม ช�างก�อสร�าง ช�างสํารวจ ช�างโยธา หรือสาขาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป*นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 

 

 

 

/2. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค… 
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2. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก�อสร�าง เทคนิค
สถาปHตยกรรมโยธา สํารวจ ก�อสร�าง สถาปHตยกรรม ช�างก�อสร�าง ช�างสํารวจ ช�างโยธา หรือสาขาหรือทางอ่ืนท่ี 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป*นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 

3. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก�อสร�าง เทคนิคสถาปHตยกรรม
โยธา สํารวจ ก�อสร�าง สถาปHตยกรรม ช�างก�อสร�าง ช�างสํารวจ ช�างโยธา หรือสาขาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป*นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 

อัตราค%าตอบแทน 
  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค�าตอบแทนเดือนละ 9,4๐๐.- บาท  และค�าครองชีพ
ชั่วคราว เดือนละ 2,000.-บาท  รวมค�าตอบแทน  ๑1,400.-บาท 

 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ค�าตอบแทนเดือนละ ๑0,84๐.- บาท  และค�า
ครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.-บาท  รวมค�าตอบแทน  ๑2,840.-บาท 

 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค�าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐.- บาท  และค�าครอง
ชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๗๘๕.-บาท  รวมค�าตอบแทน  ๑๓,๒๘๕.-บาท 

ระยะเวลาการจ#าง การทําสัญญาจ�างคราวละไม�เกิน  4  ป+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




