
 
 
 
 
 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

******************************* 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จ านวน 4 ต าแหน่ง 4 อัตรา  

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน     
ส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

  1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
      1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  
   (1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  กองช่าง  จ านวน  1  อัตรา 
   (2) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  กองช่าง  จ านวน  1  อัตรา 

      1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ 
   (1) ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  ส านักปลัด จ านวน  1  อัตรา 

      1.3 พนักงานจ้างท่ัวไป  
  (1) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป   กองช่าง  จ านวน  1  อัตรา 

  2. รายละเอียดต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.) 

  3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
      3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
      ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
      (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60 ปี   
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น ส าหรับพนักงานจ้าง ดังนี้ 

    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม 

/(ข) วัณโรค… 
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    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง   
   (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณร นักพรต 
   (10) ไม่เป็นข้าราชการของส่วนราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่แต่งตั้ง และท าสัญญาจ้าง 
จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
       3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   - รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.)  

  4. การรับสมัคร 
- วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองต่อ
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม –  4 สิงหาคม               
พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่           
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ 045-811-012 หรือเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ www.chanyai.go.th               
โดยผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น 

  5. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารบบับจริงและส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร 
ประกอบด้วย 
          (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป  
(ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน) และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป
   (2) ส าเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดสมัคร จ านวน 1 ชุด 

/(3) ส าเนา… 
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          (3) ส าเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานเกี่ยวกับการ
ท างานซึ่งรับรองได้ว่าปฏิบัติงานและมีทักษะในการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่า 5 ปี  กรณีผู้ที่สมัครพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 บบับ  
   (4) ส าเนาใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายก าหนด กรณีผู้ที่สมัครพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 บบับ 

(5) ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 1 บบับ
 (6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                           จ านวน 1 บบับ 

            (7) ส าเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร  (ส.ด.8,สด.43 ) (เบพาะเพศชาย) จ านวน 1 ชุด  
             (8) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม ข้อ 3 (4) ซึ่งออกให้ไม่ 
เกิน  1  เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย (บบับจริง)      
             (9) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียน
หย่า (ถ้ามี)  
             ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารและหลักฐานทุกบบับ ให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น และให้
ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ ยกเว้นใบรับรองแพทย์ 

   6. เงื่อนไขในการสมัคร 
         6.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร และคุณสมบัติเบพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับ
สมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และ 
สถานที่ที่ก าหนด กรณียื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีกรณีการ
ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัคร จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
       6.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร หรือถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  

           7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
      ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตามอัตรา ดังนี้ 
   - ต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ค่าธรรมเนียม   ต าแหน่งละ 100 บาท 
   - ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป        ค่าธรรมเนียม   ต าแหน่งละ 100 บาท 

          (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)   

8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  
    องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จะปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและ

เลือกสรร ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
www.chanyai.go.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล       
จานใหญ่ โทรศัพท์ 045-811-012 ในวันและเวลาราชการ  

 
 
 

/9.หลักเกณฑ์... 



(นายธวัช  ดวงงอก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
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  9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรของแต่ละต าแหน่งที่รับสมัคร 
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ การประเมินตาม

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังนี้ 
        9.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  
       (1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   
       (2) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
                องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
โดยการสอบข้อเขียนและวิธีการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก ข)   

      9.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ 
               (1) ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
               องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบภาคปฏิบัติเบพาะต าแหน่ง รายละเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก ค) 
      9.3 พนักงานจ้างท่ัวไป  

     (1) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป    
              องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก ง) 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๖๐ และเมื่อรวมคะแนนในการสอบทุกภาคต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่าน
การคัดเลือกกรณีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า   

  11. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
        11.1 การขึ้นบัญชีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงตามล าดับที่จากผู้
ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ถ้าคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า 
        11.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้า 
มีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

  12. เงื่อนไขการจ้าง 
        การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ) ก่อน จึงจะท าสัญญาจ้างได้ 
        รายละเอียดอ่ืนๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจานใหญ่ โทรศัพท์ 045-811-012 ในวันและเวลาราชการ  
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ  วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 



             (ภาคผนวก ก) 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
          ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

                                       ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 
 

1. ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา             จ านวน  1  อัตรา 
    ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    สังกัด   กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่    
    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ สถาปัตยกรรม 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเบพาะ ส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ
แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1 ด้านการปฏิบัติการ  
  1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรง

ตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ  
  1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.3 ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่า ก่อสร้าง  
  1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้ รับ 

มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
  1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง  
2. ด้านการบริการ  
   2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่  

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจ 
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  

  2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
/2.3 ประชาสัมพันธ์... 

     



    -2- 
 

2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ระยะเวลาการจ้าง                                                                                                                                      

            ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖4-2566)  
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตามคุณวุฒิ)                                                                                                

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท 
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท 
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท 

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด           
ศรสีะเกษก าหนด 

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

(ภาคผนวก ก) 



 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

          ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
                                       ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

 
2. ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า             จ านวน  1  อัตรา 
    ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    สังกัด   กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่    
    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา  
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ  
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเบพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ
แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้

งาน ดูแลบ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ เครื่องปรับอากาศ 
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติระบบ อิเล็กทรอนิกส์ระบบ
คอมพิวเตอร์รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่าง  ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก  

1.2 จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน 
บ ารุงรักษา  

1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามที่  
หน่วยงาน หรือกฎหมายก าหนด  

1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ให้
มีจ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน  และ

ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือ

ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
ระยะเวลาการจ้าง                                                                                                                                      

            ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖4-2566)  
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตามคุณวุฒิ)                                                                                                

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท 
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท 
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท 

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด           
ศรีสะเกษก าหนด 

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

(ภาคผนวก ก) 



 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

          ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
                                         ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

 
3. ชื่อต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์             จ านวน  1  อัตรา 
    ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    สังกัด      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

 

    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
  2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายก าหนด 

3. มีประสบการในการขับรถ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี และต้องมีหนังสือรับรองระบุถึงลักษณะงานที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงหน้าที่ขับรถยนต์ที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

    หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ ตรวจสภาพรถยนต์ตามคู่มือ และแก้ไข
ข้อขัดข้องเบื้องต้น ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

    ระยะเวลาการจ้าง 
  ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖4-     
     2566) 
    อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 

- อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษก าหนด  

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

 
(ภาคผนวก ก) 



 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

          ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
                                         ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

 
4. ชื่อต าแหน่ง       คนงานทั่วไป        จ านวน  1  อัตรา 
    ต าแหน่งประเภท     พนักงานจ้างทั่วไป 
    สังกัด      กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

 

    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  - จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
  - ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    ระยะเวลาการจ้าง 
  พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล   
จานใหญ่ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในกรณีต่อสัญญาจ้าง 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษก าหนด 
    อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
  พนักงานจ้างท่ัวไป 

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท 
                       --------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ภาคผนวก ข) 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา กองช่าง 

         ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
                                       ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

******************************** 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
    - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม 
    - ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ ด้านเหตุผล และความสามารถ
ในการคิดหาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงค า ข้อความหรือรูปภาพ รวมทั้งการ
หาข้อยุติ 
    - ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
    - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการงานธุรการและงานสารบรรณ (ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
    - ความรู้เกี่ยวกับสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
    - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

100 
โดยวิธีการสอบ

ข้อเขียนแบบปรนัย 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
    - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
    - พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
    - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - พระราชบัญญัติทางหลวง (บบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
    - หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางค่าก่อสร้าง (มติ ครม. 13 มีนาคม 
2555) 

100 
โดยวิธีการสอบ

ข้อเขียนแบบปรนัย 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
     เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ือพิจารณาความ เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ 
ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ  และ พฤติกรรม
ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม 300  
 
 
 

(ภาคผนวก ข) 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กองช่าง 

         ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
                                       ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

******************************** 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
    - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม 
    - ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ ด้านเหตุผล และความสามารถ
ในการคิดหาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงค า ข้อความหรือรูปภาพ รวมทั้งการ
หาข้อยุติ 
    - ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
    - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการงานธุรการและงานสารบรรณ (ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
    - ความรู้ เกี่ยวกับสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
    - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

100 
โดยวิธีการสอบ

ข้อเขียนแบบปรนัย 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
    -  ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า 
    - งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
    - พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
    - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

100 
โดยวิธีการสอบ

ข้อเขียนแบบปรนัย 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
     เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ือพิจารณาความ เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ 
ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ  และ พฤติกรรม
ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม 300  
 
 
 
 
 

(ภาคผนวก ค) 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส านักปลัด 

         ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
                                       ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

******************************** 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
    1.1 ทดสอบการขับรถยนต์ 
    1.2 ทดสอบความรู้เครื่องยนต์เบื้องต้น 

60 โดยวิธีการฝึกปฏิบัติ 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ือพิจารณาความ เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ  
และ พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ  

40 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ภาคผนวก ง) 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป กองช่าง 
         ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

                                       ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 
******************************** 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

การทดสอบสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ ได้แก่ การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้าน
ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นความรู้ที่จะใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  เช่น ความสามารถประสบการณ์ในการ
ท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้ง
สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  
 

........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


