
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง 

------------------------------------------------- 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม มีความ
ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจำปี
งบประมาณ  2565  จำนวน  1  ตำแหน่ง  จำนวน  1  อัตรา 
 

  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  28  มิถุนายน  2547  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.  ประเภท/ตำแหนง่ท่ีรับสมคัร ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิและอัตราคา่จา้งท่ีจะได้รบั 
 1.1  ประเภท/ตำแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร  พนักงานจา้งตามภารกิจ 

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายชา่งโยธา    จำนวน  1  อัตรา 
 1.2  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของตำแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ช่วยปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึง่ได้แก่งานช่างสำรวจ  งานช่างรังวัด  งานช่างเขียนแบบ และงานช่าง

ก่อสร้าง  ซึ่งมีลกัษณะงานทีป่ฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับออกแบบด้านช่างโยธา  การคำนวณแบบด้านช่างโยธา  
การควบคุม  การก่อสร้างด้านช่างโยธา  การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา  การให้คำปรกึษาแนะนำ  
หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกบังานด้านช่างโยธา  และปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมสำรวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม  โยธา  
สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างโยธา  หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 

  2. คณุสมบัติท่ัวไป และคณุสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มสีิทธิสมัครเข้ารบัการสรรหาและการ
เลือกสรร 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๖๐ ปี  
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น เฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคทีเ่ปน็ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรบัพนักงาน
ส่วนตำบล ดังนี้  
  (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม 
  (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทาง 
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 2.2  สำหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น
พนักงานจ้างได้  
 2.3  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดหรือยื่นไม่
ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับคัดเลือกได้ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบ จะถูก
ดำเนินคดีตามกฏหมาย 
 2.4  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่งสำหรบัตำแหนง่ ไม่ตรงตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  จะไมม่ีสทิธิได้รับการจ้าง 
 

         3.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมคัรสอบ 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๐๐ บาท 
ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ระหว่างวันท่ี  9 – 17  มีนาคม  ๒๕65  
ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่๐43-750318  หรือ 089-0342973 ในวันและเวลา
ราชการ   
 4.  เอกสารท่ีต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบ 
เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 
 ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน  3  รูป 

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    จำนวน  2  ฉบับ 
 ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  2  ฉบับ 

4. สำเนาวุฒิการศึกษาฯ         จำนวน  2  ฉบับ 
 5. ใบรับรองแพทย์ของรัฐออกให้ไมเ่กิน ๑ เดือน แสดงว่าไมเ่ป็นโรคต้องห้าม ตามข้อ 4  
          จำนวน  ๑  ฉบับ 
 6.  หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ช่ือตัว-ช่ือสกุล ฯลฯ  จำนวน  2  ฉบับ 

 ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมคัรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผูข้าดคุณสมบัติและ
ไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
สมัครตำแหน่งละ 100 บาท 
 

 5. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร  วัน เวลา สถานท่ีการสรรหา ดังนี้  
 5.1   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ในวันที่ 21  มีนาคม   ๒๕65  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย  จังหวัดมหาสารคาม หรือสอบถามได้ที่ โทร. 043-750318 หรือ 089-0342973 
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 5.2  กำหนดการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่  24  มีนาคม  2565  ณ  ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
 (1)  เลือกสรรด้วยวิธีวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  
ตั้งแต่เวลา  09.30 – 12.00 น. 
 (2)  เลือกสรรด้วยวิธีสัมภาษณ์  ตั้งแต่เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป 
  

 6.  หลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือก 
 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

2.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรบัตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดย
วิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)    

 3.  ภาคความเหมาะสมกบัตำแหนง่ (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์ (สอบ
สัมภาษณ์) 

4.  ภาคความเหมาะสมกบัตำแหนง่ (ภาค ค.) ต้องได้รับคะแนนผลการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรบัตำแหน่ง (ภาค ข.)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึง
จะมสีิทธ์ิสอบความเหมาะสมกบัตำแหนง่ (ภาค ค.) 

 

7. เกณ์การตัดสิน  
 เกณฑ์การตัดสินผู้ใดว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะทุกภาควิชา  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  โดยการดำเนินการสั่งจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 
 

 8.  ประกาศผลสอบ 
 จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  ในวันท่ี  28  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. 
ณ  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
    

 9.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 9.1  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะเรียงจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ ใน
กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์
เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
 9.2  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะใช้เพื่อการจ้างเป็นระยะเวลา  1  ปี นับแต่ข้ึนบัญชี แต่
ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่ แล้วบัญชีผู้
ผ่านการสรรหาครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 9.3  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้น ดังนี้  
  (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างในตำแหน่งที่สรรหาได้ 
  (2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจ้างภายในวันเวลาที ่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
แก้วกำหนด   
  (3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการกำหนดเวลาที่จะทำการจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหา 
 

 10.  ระยะเวลาการจ้าง  อัตราการจ้าง 
 โดยเรียงตามลำดับคะแนนทีส่อบได้ ในกรณีทีม่ีคะแนนเท่ากนัให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้
ที่อยู่ในลำดับที่สงูกว่า โดยจะข้ึนบญัชีผูผ้่านการเลอืกสรร  ไว้เป็นเวลา 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศข้ึนบญัชี แต่ 
ถ้ามีการประกาศรับสมัครในตำแหน่งทีม่ีลักษณะงานเดียวกนัน้ีใหม่ ให้ถือว่าบัญชีรายช่ือครั้งนีเ้ป็นอันยกเลิก 
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 10.1  สญัญาจ้างไม่เกินคราวละ 4  ป ี
 10.2  อัตราค่าจ้าง 
  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท  (วุฒิการศึกษา ปวส.) 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                      ประกาศ ณ วันที่             เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒565 
 
 
 
                 (นายสมบรูณ์  ราโช) 
                                      นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ภาคผนวก 1) 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้เข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 

 
ตำแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ชื่อตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ช่วยปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสำรวจ  งานช่างรังวัด  งานช่างเขียน

แบบ และงานช่างก่อสร้าง  ซึ่งมลีักษณะงานทีป่ฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกบัออกแบบด้านช่างโยธา  การคำนวณ
แบบด้านช่างโยธา  การควบคุม  การก่อสร้างด้านช่างโยธา  การวางโครงการกอ่สร้างในงานด้านช่างโยธา  การ
ให้คำปรึกษาแนะนำ  หรอืตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. ได้รบัประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาหรอืทาง

เทคนิควิศวกรรมสำรวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม  โยธา  สำรวจ สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรอื ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรบัตำแหน่งนี้ได้ 
 2.  ไดร้ับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอืน่ที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง  สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างสำรวจ  ช่างโยธา  หรือสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่งนี้ได ้
 3.  ไดร้ับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าน้ี  ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมสำรวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม  โยธา  
สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างโยธา  หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรบัตำแหน่งนี้ได้ 
 

อัตราค่าตอบแทน 
1.  ไดร้ับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400  บาท  สำหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.  
2.  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840  บาท  สำหรบัวุฒกิารศึกษาระดบั ปวท.  
3.  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500  บาท  สำหรบัคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
สัญญาจ้างไมเ่กินคราวละ 4 ป ี

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


