
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก 
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปงีบประมาณ 2563 

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

ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก  อ าเภอนาแก    จังหวัดนครพนม    จะด าเนินการ
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ   2563   ในต าแหน่ง  พนักงานขับ
รถยนต์  สังกัดส านักปลัด ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  สังกัดกองช่าง  และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง    
ที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)   เพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก     
 

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนคพรนม เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ลงวันที่   28   กรกฎาคม  2547    หมวด  4 การสรรหาและการเลือกสรร    
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างในต าแหน่งดังต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร จ านวน ประเภทพนักงานจ้าง สังกัด 
(กอง/ส านัก/ส่วน) 

1 พนักงานขับรถยนต์    1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ส านักปลัด อบต. 

2 ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง 

3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                  1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก    ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  
และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ดังนี ้

     2.1 คุณสมบัติทั่วไป   ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป   และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามหมวด 1 ข้อ  4 ( 1) – ( 9)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม   
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง    ลงวันที่   2 8   กรกฎาคม   2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี   
3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  ไร้ความสามารถ หรือ จิต

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น   
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ ใน
พรรคการเมือง 

6)ไม่เป็น.... 
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6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน  คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
                  2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
                           ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 

  1).  ระยะเวลาการจ้าง   
 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4  ปี 

                         3.การรับสมัคร 
3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

             ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง      ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม   
ตั้งแต่วันที่  3-13  ธันวาคม  2562  (ในวันและเวลาราชการ)  

3.2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเลือกสรร 
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก  

พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี ้
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  ขนาด  2   นิ้ว จ านวน  2 รูป   

และ 1 นิ้ว   จ านวน 3  รูป   ( ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี )    และให้ผู้สมัครเขียน   ช่ือ – สกุล  ต าแหน่ง        
ที่จะสอบคัดเลือกหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 

(2) บัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ  2 ฉบับ 
(3) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ.  ฉบับที่  3   

(พ.ศ.2535)  หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน     
นับถึงวันรับสมัคร  จ านวน   1    ฉบับ 

(4) ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาใบประกาศนียบัตร   และระเบียนแสดงผล  
การเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก                
จ านวน  1 ฉบับ    โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่                                    
ปิดรับสมัครสอบคัดเลือก   
 
 
 
 

/(5)ส าเนา........... 
 



 

-3- 
(5)   ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือ –นามสกุล (ถ้ามี)   

จ านวนอย่างละ   1  ฉบับ  ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้   ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็น           
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  และหาก
ภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก จะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือก    และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่
สอบคัดเลือกได้    
                                (6) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ส าหรับต าแหน่งผู้มีทักษะจะต้องใช้ทักษะเฉพาะ
บุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี  ทักษะดังกล่าว จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงาน
นั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการ
ทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 

3.3   ค่าธรรมเนียมในการรับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครสอบคัดเลือกในต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการ

สมัครสอบคัดเลือกต าแหน่งละ  100  บาท 
                      3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                    ผูส้มคัรเข้ารบัการสรรหาและเลอืกสรรฯ จะต้องรบัผดิชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ในใบสมัคร พร้องทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น    
     4.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก    วัน    เวลา    และสถานที่สอบคัดเลือก             

     องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก   จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  วัน  เวลา   
และสถานที่สอบคัดเลือก  ภายในวันที่  18  ธันวาคม  2563  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก  อ าเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข  0 4206 0559  

4.1วิธีการคัดเลือก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต ์ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่าง

ส ารวจ  และต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุใช้วิธีการสอบคัดเลือก   ดังนี ้
1)  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก.) 
2)  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค  ข) 

   3)  สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค  ค)  
         4.2  วัน  เวลา  และสถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบ ในวันที่  
18  ธันวาคม 2562 
5 เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก  ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60    
ของการสอบคัดเลือกในแต่ละภาค 
 
 

/6 การข้ึน............. 
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6 การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือก 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก     จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก   โดย
เรียงล าดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาคะแนนต่ าตามล าดับ  กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน
รวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าอยู่ใน 
ล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้รับคะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันก็ให้
ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน  1 ปี   
นับตั้งแต่วันที่ข้ึนบัญชี  แต่ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีนั้นไว้ในบัญชี          
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก    

6.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่เลือกสรรได ้
2.2 ผู้นั้นไม่มารายงายตัว   เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

ภายในเวลาที่ผู้มีอ านาจบรรจุและแต่งตั้งก าหนด 
6.3 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและ 

แต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรได ้

7.  การบรรจุและแต่งตั้ง   
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการ 

สอบคัดเลือกในแต่ละต าแหน่ง  ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  (ก.อบต.จังหวัดนครพนม)  การให้ได้รับ
ค่าตอบแทนนั้น  จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน   ดังนี้ 

      7.1  ผู้ที่ได้รับการบรรจุในต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้มีคุณวุฒิตาม  ที่ก าหนดไว้ใน
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ได้รับค่าตอบแทน ดังนี ้ 

-ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)          ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400   บาท 
  - ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ค่าตอบแทนเดือนละ 10,840  บาท 
          -ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)   ค่าตอบแทนเดือนละ  11,500  บาท 
                7.2. ผู้ที่ได้รับการบรรจุในต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ   ผู้มีทักษะ  ที่ก าหนดไว้ใน
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท 
    

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ    ณ     วันที่   21    พฤศจิกายน   พ.ศ.  2562 
 

                      ยงยุทธ  พ่อบาล  
        (นายยงยุทธ   พ่อบาล) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศ  เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปี งบประมาณ 2563 
ลงวันท่ี 21  พฤศจิกายน 2562 

.....................................................................................  
ประเภทของพนักงานจ้าง 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 
        ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ     สังกัดกองคลัง                          จ านวน   1   อัตรา 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
        หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
พัสดุ  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ข้ันตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การบังคับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
             1.ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1  ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา  จัดซื้อ  ว่าจ้าง  การเก็บรักษา  น าส่ง  การ
ซ่อมแซม  และบ ารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ
ใช้งาน   
  1.2  ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ  การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสด ุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
  1.3  ร่างและตรวจสัญญาซื้อ  สัญญาจ้าง  หนังสือโต้ตอบ  บันทึกเรื่องย่อเกี่ยวกับงานพัสด ุ
เพื่อเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 
  1.4  รายงาน  สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ  เพื่อจัดท ารายงาน  และน าเสนอผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน 
  1.5  ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ  เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  1.6  ช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ  ให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้
  1.7  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  ประจ าไตรมาส  หรือประจ าปีงบประมาณให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของหน่วยงาน  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
  1.8  ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย  และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.  ด้านการบริการ 
  2.1  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน  หรือ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน  และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
 2.2  ประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน  ต่างหน่วยงาน  หรือประชาชนทั่วไป  เพื่อให้บริการ
และขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 
 

/คุณสมบัติ........ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
           มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   
  1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีเลขานุการ  
เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล  พาณิชยการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา  ก่อสร้าง  ช่างเครื่องกลช่างไฟฟ้า  
หรือในสาขาวิชาอื่นทางอื่น  ที่  ก.จ.,ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้
ได ้
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา 
หรือทางบัญชี  เลขานุการ  เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรม
โยธา  เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล  พาณิชยการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา  ก่อสร้าง  
ช่างเครื่องกลช่างไฟฟ้า  หรือในสาขาวิชาอื่นทางอื่น  ที่  ก.จ.,ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่  ต่ ากว่าน้ีในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี  เลขานุการ  เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  
เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล  พาณิชยการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา  ก่อสร้าง  ช่าง
เครื่องกลช่างไฟฟ้า  หรือในสาขาวิชาอื่นทางอื่น  ที่  ก.จ.,ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
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.....................................................................................  
ประเภทของพนักงานจ้าง 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 
        ต าแหน่ง  ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างส ารวจ       สงักดักองช่าง                          จ านวน   1   อัตรา 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัต ิ
  1.ด้านการปฏิบัติการ 
   1.1 ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และ เป็นไป
ตามแบบที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  1.2 แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของงานที่
ก าหนดไว้   
  1.3 วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  
  1.4 บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจ และรายงานผล เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า
ของงาน  
  1.5 ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ รายละเอียดต่าง ๆ ที่
ได้จากการส ารวจ  เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง  
  1.6 ปรับปรุงข้อมูลด้านแผนที่ในงานส ารวจให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งดูแล จัดแผนที่ให้เป็น
ระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการน าไปใช้งาน  
  1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน
ส ารวจ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้   

   2. ด้านการบริการ  
 2.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากรทุกสายงาน  เพื่อให้

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
   2.2 ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 
/คุณสมบัติ......... 
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       คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
        มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างก่อสร้าง 
ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ  ช่าง
ก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้         
   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชา หรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างก่อสร้าง 
ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะ
ส าหรับ ต าแหน่งนี้ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศ  เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปี งบประมาณ 2563 
ลงวันท่ี  21 พฤศจิกายน 2562 

.....................................................................................  
ประเภทของพนักงานจ้าง 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 
        ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์   สังกัดส านักปลัด                           จ านวน   1   อัตรา 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  
  ขับรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนต าบลพุ่มแก ดูแลรักษาความสะอาด บ ารุงรักษา ตรวจ
สภาพรถตามคู่มือ แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ส่วนกลางและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  
ลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางโดยใช้ความรู้ความช านาญและทักษะพอสมควร ดูแลบ ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลางให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยตลอดเวลา และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 - ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
 - มีประสบการณ์ในการขับรถในประเภทนั้นๆ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี และต้องได้หนังสือรับรองการท างานจาก
นายจ้างเดิมในต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หรือเอกสารยืนยันรับรองประสบการณ์ 
 - ได้รับใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทที่ 1 ข้ึนไป  
   
   


