
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเปนพนกังานจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

----------------------------------------------------------- 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม มีความประสงคจะดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง โดยอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตรัง   
เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้   

๑. ช่ือตําแหนง  
 1. ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ  

ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา (กองชาง) จํานวน       1     ตําแหนง     1    อัตรา 

  หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงิน
คาตอบแทนในตําแหนงที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบทาย
ประกาศ นี้) 

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 
  2.1 มีสัญชาติไทย 
            ๒.2 มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ป และไมเกิน ๖๐ ป  

2.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ  หรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สาํหรบัพนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
   2.4.1 โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแก 
            สังคม 
   2.4.2 วัณโรคในระยะอันตราย 
   2.4.3 โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
   2.4.4 โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
   2.4.5 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
  2.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีพรรค
การเมือง 
  2.6 ไมเปนผูดํารงตาํแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 
  2.7 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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  2.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรฐั 
  2.9 ไมเปนขาราชการของสวนราชการ หรือพนักงานของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรอืพนักงานของราชการสวนทองถ่ิน 

3. ระยะเวลาการจาง 
  3.1 พนักงานจางตามภารกิจ มีกําหนดระยะเวลาจางไมเกิน  4  ป 

4. หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา และเลือกสรร 
  พนกังานจางตามภารกิจ แบงออกเปน 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน ไดแก 
  ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
      ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบขอเขียน (ปรนัย) 
  ข. ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
      ทดสอบความรูความสามารถที่ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบขอเขียน (ปรนัย) 
  ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
      ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ จะประเมินผูเขาสอบเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในตําแหนงที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณาจากความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ ประสบการณ ความตั้งใจในการทํางาน ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และบุคลิกภาพ 

5. เงื่อนไขการจาง 
  5.1 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีตรวจสอบพบวาผูสมัครมี
คุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศน้ีหรือขอความที่แจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใชในการ
ประกอบการสมัครไมถูกตองครบถวน องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม จะไมรับสมัคร หรืออาจถอนชื่อ
ผูสมัครจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารบัการคัดเลือก 
  5.2 หากตรวจสอบภายหลังพบวา ผูใดมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ตามท่ีระบุไวในภาคผนวก ก ทายประกาศฯ นี้ จะไมมีสิทธิรับการแตงตั้ง 
  5.3 องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม จะทําสัญญาจางกับผูสอบคัดเลือกไดก็ตอเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดตรัง แลวเทานั้น 

6. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
 สมัครไดตั้งแตวันที่  8 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 

16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) ที่สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบในวันท่ี 18 สิงหาคม 2561 ณ องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
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7. หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสมัคร 
  7.1 ใบแสดงคุณวุฒิพรอมสําเนา     จํานวน  1  รูป 
   7.2 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําขนาด 1 นิ้ว  จํานวน  2  รูป 
   7.3 สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน  ๑  ฉบับ 
  7.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน  ๑  ฉบับ 
      7.5 ใบรับรองแพทยซึ่งออกไมเกิน 30 วัน    จํานวน  ๑  ฉบับ 
  7.6 อื่น ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ       จํานวน  ๑  ฉบับ 

8. คาธรรมเนียมการสมัคร 
  - ตําแหนงละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) 

9. เกณฑการตัดสิน                                                                                                                        
พนกังานจางตามภารกิจ 
ผูที่ถือวาเปนผูไดรับการคัดเลือกนั้น จะตองเปนผูไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 

๖๐ และเมื่อรวมคะแนนในการสอบทุกภาคตองไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะไดข้ึนบัญชีเปนผูผานการคัดเลือก
กรณีคะแนนรวมเทากันใหผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา 

10. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
   องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม จะทําการสอบคัดเลือกในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 
ดังนี ้

พนกังานจางตามภารกิจ 
  - สอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง (ภาค ข) เวลา 09.00 น. – เวลา 12.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
ตําบลคลองชีลอม  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
  - สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (ภาค ค) เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ 
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม ตําบลคลองชีลอม อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
  - ใหผูสมัครสอบแขงขันทุกราย รายงานตัวตอคณะกรรมการคัดเลือกตั้งแตเวลา 08.30 – 
09.00 น. ถาไมมาตามกําหนดเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธ์ิในการสอบคร้ังนี้ 

11. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
 องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่  30  สิงหาคม 
2561  โดยปดประกาศ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
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12. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
  การขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือก ใหเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับในกรณี
คะแนนรวมเทากันใหผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา 

  บัญชีผูไดรับคัดเลือกใชไดไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ข้ึนบัญชี แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกัน
นัน้อีก และไดขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือกใหมแลว บัญชีไดรับคัดเลือกคร้ังกอนเปนอันยกเลิก 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ วันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2561                                     
                                                                   
 
 

                                                                    
                                                              (นายอดิศักด์ิ   สองเมือง)  

                               นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ก. 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

***************************** 
๑.  ประเภทของพนักงานจางตามภารกิจ 
     ชื่อตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา    จํานวน      1     อัตรา 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีปฏิบัติงานดานชางโยธา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ดานการปฏิบัติการ 
      1.1 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษา โครงการกอสรางตาง ๆ เพ่ือให
ตรงตามหลักวิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรบั 
      1.2 ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
      1.3 ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ ใชตามหลักวิชาชาง เพื่อประมาณราคาคา
กอสราง 
      1.4 ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามที่ไดรับ
มอบหมาย พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
      1.5 รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง 
  2. ดานการบริการ 
      2.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเก่ียวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก
ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ระดับรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อใหผูที่สนใจ
ไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
      2.2 ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
      2.3 ประชาสัมพันธอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน และผูมาติดตองานดานโยธา
เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจหรือความพึงพอใจ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๑. ไดรบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชา

หรือทางเทคนิควิศวกรรมสาํรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคสถาปตยกรรม
โยธา สํารวจ กอสราง สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรือสาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนี้ได 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางโยธา ซึ่งไดแกงานชางสํารวจ งานชาง
รังวัด งานชางเขียนแบบ และงานชางกอสราง ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติคอนขางยากเกี่ยวกับการออกแบบดาน
ชางโยธา การคํานวณแบบดานชางโยธา การควบคุม การกอสรางดานชางโยธา การวางโครงการกอสรางใน
งานดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานดานชางโยธา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ 

ระยะเวลาการจาง : ระยะเวลาการจางไมเกิน ๔ ป 

อัตราคาตอบแทน :  11,500.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

 

 

 

 


