ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
------------------------------------------------ด้วยองค์การบริห ารส่ วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสั ย จังหวัดมหาสารคาม มีความ
ประสงค์จะดำเนิน การรั บ สมัค รสอบคัด เลือ กบุ ค คลเพื่อ แต่ง ตั้ง เป็น พนั ก งานจ้า งตามภารกิจ ประจำปี
งบประมาณ 2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภท/ตำแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าจ้างที่จะได้รับ
1.1 ประเภท/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
1.2 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่าง
ก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับออกแบบด้านช่างโยธา การคำนวณแบบด้านช่างโยธา
การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำ
หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา
สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เป็ น ผู้ มี กายทุ พพลภาพจนไม่ สามารถปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ ไร้ ความสามารถ หรื อจิ ตฟั่ น เฟื อ นไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

-2(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 สำหรับ พระภิกษุ ส ามเณร ไม่ส ามารถสมัครสอบและไม่อาจให้ เข้าสอบคัดเลื อกเพื่อ จ้างเป็ น
พนักงานจ้างได้
2.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุ ณ สมบั ติ เฉพาะสำหรั บ ตำแหน่ ง ที่ ส มั ค รสอบตรงตามที่ ป ระกาศรั บ สมั ค รสอบจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดหรือยื่นไม่
ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับคัดเลือกได้ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบ จะถูก
ดำเนินคดีตามกฏหมาย
2.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๐๐ บาท
ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ระหว่างวันที่ 9 – 17 มีนาคม ๒๕65
ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่๐43-750318 หรือ 089-0342973 ในวันและเวลา
ราชการ
4. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบ
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. ใบรับรองแพทย์ของรัฐออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามข้อ 4
จำนวน ๑ ฉบับ
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อตัว-ชื่อสกุล ฯลฯ
จำนวน 2 ฉบับ
ให้ ผู้ ส มัค รตรวจสอบและรับ รองว่าเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เฉพาะตำแหน่ งตรงตาม
ประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและ
ไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
สมัครตำแหน่งละ 100 บาท
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่การสรรหา ดังนี้
5.1 องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลหนองบัว แก้ว จะประกาศรายชื่อ ผู้ มีสิทธิเ ข้ารับการสรรหาและ
เลือ กสรร ในวัน ที่ 21 มีนาคม ๒๕65 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม หรือสอบถามได้ที่ โทร. 043-750318 หรือ 089-0342973

-35.2 กำหนดการสรรหาและเลือ กสรร ในวัน ที่ 24 มี น าคม 2565 ณ ห้ อ งประชุ ม
องค์การบริ หารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
(1) เลือ กสรรด้ว ยวิ ธี วั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ว ไปและความรู้ ค วามสามารถเฉพาะตำแหน่ ง
ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.
(2) เลื อกสรรด้ว ยวิธีสั มภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
6. หลักเกณฑ์แ ละวิธี สอบคัดเลื อก
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดย
วิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์ (สอบ
สัมภาษณ์)
4. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต้องได้รับคะแนนผลการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึง
จะมีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
7. เกณ์การตัดสิน
เกณฑ์ก ารตัดสิน ผู้ใดว่าเป็น ผู้ผ่ า นการสอบคัด เลื อ ก ให้ ถือเกณฑ์ว่า ต้อ งเป็นผู้ที่ผ่านการประเมิ น
สมรรถนะทุกภาควิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการดำเนินการสั่งจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
8. ประกาศผลสอบ
จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
9.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ ใน
กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
9.2 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะใช้เพื่อการจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่ขึ้นบัญชี แต่
ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่ แล้วบัญชีผู้
ผ่านการสรรหาครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
9.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างในตำแหน่งที่สรรหาได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจ้างภายในวันเวลาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
แก้วกำหนด
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการกำหนดเวลาที่จะทำการจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหา
10. ระยะเวลาการจ้าง อัตราการจ้าง
โดยเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้
ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่
ถ้ามีการประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ ให้ถือว่าบัญชีรายชื่อครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

-410.1 สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
10.2 อัตราค่าจ้าง
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท (วุฒิการศึกษา ปวส.)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒565

(นายสมบูรณ์ ราโช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

(ภาคผนวก 1)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
ตำแหน่งประเภท
ชื่อตำแหน่ง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียน
แบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับออกแบบด้านช่างโยธา การคำนวณ
แบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การ
ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา
สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน
1. ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท สำหรับวุฒกิ ารศึกษาระดับ ปวช.
2. ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท สำหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวท.
3. ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท สำหรับคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
ระยะเวลาการจ้าง
สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี

