
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเปนพนักงานจาง   

ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา   
............................................. 

 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา มีความ
ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเปนพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล      
ดอนยาวใหญ อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา   จํานวน  2  ตําแหนง  2  อัตรา 
 

  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2547  หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร  
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทําการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
จาง  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

๑.  ตําแหนงทีร่ับสมัคร และอัตราคาตอบแทนที่จะไดรับ 
 1.1 ตําแหนงที่รับสมัคร  จํานวน  2 ตําแหนง  2  อัตรา  ดังนี้ 

    1.1.1  พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  1  ตําแหนง  1  อัตรา   
    - ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานประปา จํานวน  ๑  อัตรา   

     1.1.2  พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  1  ตําแหนง  1  อัตรา 
     - ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน  ๑  อัตรา       
      

 1.2 อัตราคาตอบแทนที่จะไดรับ และระยะเวลาการจาง  
   รายละเอียดอัตราคาตอบแทนที่จะไดรับและระยะเวลาการจางของพนักงานจางแนบ
ทายประกาศนี ้(รายละเอียดตาม ผนวก ก) 
 

                    ๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
 ผูสมัครสอบเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานจาง  ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ดังนี้ 
 ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๔  
แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  
ลงวันที่  24 มิถุนายน ๒๕๔๗  ดังตอไปนี ้

 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
 (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (๔) ไมเปนผูมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ หรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล  ดังตอไปนี ้

 
/ (ก) โรคเรื้อน… 
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    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
                (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
                (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง 
  (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น 
  (๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

 (๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
  สําหรับพระภิกษุ  หรือสามเณร  ไมสามารถสมัครสอบหรือเขาสอบแขงขันเพื่อเขา
รับการคัดเลือกเปนพนักงานจางได  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  
ลงวันที ่๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
  ผูที่ผานการสอบในครั้งนี้ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถิ่น 
 

 ๒.๒  หนาที่ความรับผิดชอบ  และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง  ผูสมัครสอบตําแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น  หนาที่ความรับผิดชอบ  และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  หนาที่ความรับผิดชอบ  และลักษณะงานที่ปฏิบัติแนบ
ทายประกาศนี้  (รายละเอียดตาม ผนวก ก) 
   
  ๓.  การรับสมัครสอบ 
   ๓.๑  ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางใหสมัครดวย
ตนเองโดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ระหวางวันที่ ๔ กุมภาพันธ 256๒ – ๑๒ กุมภาพันธ  
๒๕6๒ ในวันและเวลาราชการ  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  อําเภอโนนแดง   
จังหวัดนครราชสีมา  ตามข้ันตอนและวิธีการ  ดังนี้ 
 (๑)  ผูสมัครขอรับใบสมัครดวยตนเอง  ณ  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ 
 (๒)  ผูสมัครกรอกใบสมัครใหเรียบรอยดวยลายมือตนเอง  โดยใชปากกาสีน้ําเงิน
แลวยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัครตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญกําหนด 
 (๓)  สําเนาเอกสารทุกชนิดที่ตองยื่นพรอมใบสมัครใชกระดาษ A๔ เทานั้น และ
ตองรับรองความถูกตองของสําเนาทุกฉบับ 
 
 
 

/ (๔)  ผูสมัคร... 
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 (๔)  ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครฯ นี้จริง  และจะตอง 
กรอกรายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  หากภายหลังปรากฏ 
วาผูสมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง  ไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  
จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแตตน  และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 (๕)  ผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครไดเพียง ๑ ตําแหนงเทานั้น 
   ๓.๒  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ผูสมัครสอบตองชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบ  ตําแหนงละ ๑๐๐  บาท  โดยชําระคาธรรมเนียมในวันสมัคร 
   สอบถามรายละเอียดไดที่  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 044-97๗๒๓๗   
 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร 
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
๔.๑  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ถายครัง้เดียวกัน ไมเกิน ๖ เดือน  

(นับถึงวันปดรับสมัคร)  ขนาด ๑  นิ้ว      จํานวน  ๓  รูป 
๔.๒  สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔  สําเนาวุฒกิารศึกษา หรือ ระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๕  ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศฯ ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน 

นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร จํานวน  ๑  ฉบับ     
๔.๖  สําเนาภาพถายหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบทหารกองเกิน (สด.๙), ทะเบียนสมรส ใบ

เปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล (ถาม)ี  เปนตน จํานวน  ๑  ฉบับ 
  

๕.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร  วันเวลา  สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ 

๕.๑  องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
เลือกสรร ในวันที่  13 กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  โดยปดประกาศ ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   

๕.๒  องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จะทําการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก)  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)  ดังนี้ 
 1)  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)         คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 2)  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ภาค ข)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

 3)  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค)         คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
       ดําเนินการเลือกสรร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ ๒๕6๒ เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 

/ ผูสมัครจะตอง... 
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   ตารางการสอบพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
วันสอบ เวลาสอบ รายละเอียดการสอบ สถานที่สอบ ตําแหนงที่สอบ 

14 กุมภาพันธ ๒๕6๒   ๐๙.๐๐ น. - 
๑1.๐๐ น. 

๑.  ภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก)  
- (สอบขอเขียน) 

หองประชุม
สภาอบต. 

ดอนยาวใหญ 

- ผูชวยเจาพนักงาน 
  ประปา 
- ผูชวยนายชางโยธา 

  ๒.  ภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 
- (สอบขอเขียน) 

  

14 กุมภาพันธ ๒๕6๒   ๑๑.๐๐ น. -
๑๒.๐๐ น. 

3.  ภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค) 
- (สอบสัมภาษณ) 

หองประชุม
สภาอบต. 

ดอนยาวใหญ 

- ผูชวยเจาพนักงาน 
  ประปา 
- ผูชวยนายชางโยธา 

  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 

๖.  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
 คณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจาง  จะทําการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจางดังกลาว  โดยยึดหลัก “สมรรถนะ”  ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงาน  รายละเอียดตามบัญชี
แนบทายประกาศนี้  (รายละเอียดตาม ผนวก ข) 
 

7.  เกณฑการตัดสิน 
     การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดตองเปนผูสอบไดคะแนนทุกภาค        

ไมต่ํากวา รอยละ ๖๐  
 

8.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จะทําการประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรและ

สรรหา  ในวันที่  15 กุมภาพันธ ๒๕๖๒  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  โดยเรียงลําดับที่
จากผูไดรับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  ถาคะแนนรวมที่สอบไดเทากัน ใหผูที่สอบไดคะแนนภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง (ภาค ค)  มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาผูที่สอบไดคะแนนรวมและคะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)  เทากันให ผูที่สอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)  
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาผูที่สอบไดมีคะแนนรวม  คะแนนภาความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)  
และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) เทากัน  ใหผูที่สอบไดคะแนนภาความรูความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก)  มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถายังไดคะแนนเทากันอีกใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบผูสมัคร
กอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

 

9.  การขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จะขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไวมีกําหนด  ๑  ป   

นับแตวันประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร  และหากตรวจสอบพบภายหลังวาผูผานการสรรหาและ
เลือกสรร  เปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงหรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด   
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  อาจถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร   

 

10.  การยกเลิกบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
 ผูใดไดรับการข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

ใหเปนอันยกเลิกบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร  คือ 
 

/ (๑)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิ… 
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 (๑)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานในตําแหนงที่สอบได 
 (๒)  ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางเปนพนักงานจางภายในระยะเวลาที่องคการ

บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญกําหนด    
 (๓)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวใน

สัญญาจาง 
 (๔)  พนกําหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร 
 (๕)  มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางในตําแหนงเดียวกันกับประกาศในครั้งนี้ 
 (๖)  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  มีมติในเรื่องดังกลาวเปน

อยางอ่ืน 
๑1.  การบรรจุและแตงตั้ง 
 องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  จะบรรจุและแตงตั้งผูผานการสรรหาและ

เลือกสรร  เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจาง  ดังนี้ 
 ๑๑.๑  ผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดจะไดรับการจัดจางและแตงตั้งตามตําแหนงที่

สอบได  โดยไดรับการจัดจางตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรได 
 ๑๑.๒  กรณีผูสอบไดและถึงลําดับที่ที่ไดรับการจัดจางและแตงตั้ง  มีวุฒิการศึกษาสูงกวา

ในประกาศฯ  นี้  จะนํามาใชเพื่อเรียกรองสิทธิใด ๆ  เพื่อประโยชนของตนเองไมได 
 ๑๑.3  ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่องคการบริหารสวนตําบล        

ดอนยาวใหญกําหนด  โดยผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานจางไมกอนวันที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นครราชสีมา) ซึ่งพนักงานจางตาม
ภารกิจมีระยะเวลาการจาง คราวละไมเกิน 1 ป 

   ๑๑.4  ในวันทําสัญญาจาง  ผูซึ่งไดรับการจัดจางเปนพนักงานจางจะตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศนี้ 

 ๑๑.5  หากมีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติผูสมัคร  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ
ตรวจสอบพบภายหลัง  ผูสมัครจะตองถูกเพิกถอนสิทธิการไดรับการสรรหา  พรอมคืนเงินคาตอบแทนนับตั้งแต
วันทีไ่ดรับการจัดจางและไมอาจเรียกรองสิทธิประโยชนใดๆ  ที่ถูกเพิกถอนได 

 

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
จางดังกลาว  ในรูปของคณะกรรมการ  โดยยึดหลักความรู  ความสามารถ  ความเสมอภาค  และความเปนธรรม  
อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคล  หรือผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได  และ
หากผูใดไดทราบขาวประการใดเกี่ยวกับการแอบอางหรือทุจริตเพื่อใหสอบได  โปรดแจงองคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ หรือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  ทางหมายเลขโทรศัพท 044-97๗๒๓๗  เพื่อ
จักไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕6๒ 

 
  
 

                    (นายสุนทรพงษ  มณีสุคนธ) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

 
 
 



 
ผนวก ก 

 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ  

และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจาง 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

   เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเปนพนักงานจาง   
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่  ๒๕  เดือน มกราคม พ.ศ. 256๒ 
********************************************************* 

 

๑. ชื่อตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานประปา  จํานวน   ๑   อัตรา 
สังกัด  กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
ตําแหนงประเภท   พนักงานจางตามภารกิจ 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
                ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานประปา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ดานการปฏิบัติการ 

     ๑.1 จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของการติดตั้ง การซอมแซมและการ
บํารุงรักษาดานงานประปา เพ่ือใหเกิดความพรอม และสะดวกในการปฏิบัติงาน 
     ๑.๒ ดําเนินการผลิตน้ําประปา และจัดเตรียมน้ําสะอาดเพื่อใหบริการประชาชน และ
น้ําประปาสํารองเพื่อการดับเพลิง และการดําเนินการตางๆ ที่จําเปน เพื่อใหประชาชนมีน้ําดื่ม และน้ําใชที่สะอาด 
ไดคุณภาพ และมีความพรอมใชอยางทันที 
     ๑.๓ ดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําประปาใหกับประชาชน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการ
คํานวณ ปริมาณการใชน้ําของประชาชน และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
     ๑.๔ ซอมแซมและบํารุงรักษาทอประปา เพื่อใหมีทอน้ําประปาที่มีคุณภาพและประชาชนมีน้ํา
ดื่ม และนาใชอยางสม่ําเสมอ 
     ๑.๕ ดําเนินการใหบริการ และแกไขปญหาตางๆ ดานงานประปา เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางราบรื่น ถูกตอง และสอดคลองความตองการของประชาชน 
     ๑.๖ ชวยตรวจสอบและควบคุมรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆที่เกี่ยวของ
กับงานประปา เพ่ือใหมีรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ ที่ครบถวน และถูกตอง 
     ๑.๗ บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
ประปา เพื่อใหมีเครื่องมือ อุปกรณ พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ ที่มีสภาพสมบูรณ และเปนการยืดอายุการ
ใชงาน 
     ๑.๘ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานประปา เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     ๑.๙ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 

2. ดานการบริการ 

     ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มาติดตอ และหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองประสานงานดานประปา
กับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานประปาใหมีความสะดวกเรียบรอยและราบรื่น 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ… 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ผลิต การติดตั้ง การจําหนายน้ําประปา รวมทั้งการจัดเตรียมน้ําสะอาดบริการประชาชน และน้ําสํารองเพื่อการ
ดับเพลิง และการดําเนินการตางๆ ในยามที่จําเปนตลอดจนการควบคุมงบประมาณรายได รายจายพัสดุ และ
ทรัพยสินตางๆ การวางแผน การซอมแซม การบํารุงรักษา การแกไขปญหา และขอบกพรองตางๆของการประปา 
และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นท่ีเกี่ยวของ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมโยธา ชางกอสราง ชางกล ชางกลโรงงาน ชางเครื่องยนต ชางไฟฟา หรือ
สาขาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
อัตราคาตอบแทน 
  ไดรับอัตราคาตอบแทนเดือนละ  11,500.-บาท และเงินเพิ่มคาครองชีพเดือนละ ๑,๗๘๕.-บาท 
เปนเงิน  ๑๓,๒๘๕.-  บาท   

ระยะเวลาการจาง 

          ทําสัญญาจางคราวละไมเกิน 1 ปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา
กําหนด 

 
๒. ชื่อตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน   ๑   อัตรา 
สังกัด  กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
ตําแหนงประเภท   พนักงานจางตามภารกิจ 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีปฏิบัติงานดานชางโยธา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ดานการปฏิบัติการ 

      1.1 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษา โครงการกอสรางตาง ๆ เพื่อใหตรง
ตามหลักวิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณที่ไดรับ 

      1.2 ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให
การดําเนนิงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

      1.3 ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใชตามหลักวิชาชาง เพื่อประมาณราคาคากอสราง 

      1.4 ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามที่ไดรับ
มอบหมาย พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด 

      1.5 รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง  
2. ดานการบริการ 

      2.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก 
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อใหผูที่สนใจไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และมีทักษะ
เหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
 

2.2 ประสานงาน… 
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      2.2 ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของ
หนวยงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      2.3 ประชาสัมพันธอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน และผูมาติดตองานดานโยธาเพื่อให
เกิดความรู ความเขาใจหรือความพึงพอใจ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางโยธา ซึ่งไดแกงานชางสํารวจ งานชางรังวัด 
งานชางเขียนแบบ และงานชางกอสราง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติคอนขางยากเกี่ยวกับการออกแบบดานชางโยธา 
การคํานวณแบบดานชางโยธา การควบคุม การกอสรางดานชางโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา 
การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกับงานดานชางโยธา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
          .  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคสถาปตยกรรมโยธา 
สํารวจ กอสราง สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรือสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
อัตราคาตอบแทน 
  ไดรับอัตราคาตอบแทนเดือนละ  11,500.-บาท และเงินเพิ่มคาครองชีพเดือนละ ๑,๗๘๕.-บาท 
เปนเงิน  ๑๓,๒๘๕.-  บาท   
ระยะเวลาการจาง 

          ทําสัญญาจางคราวละไมเกิน 1 ปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา
กําหนด 
 
 



ผนวก ข 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

รายละเอียดแนบทาย ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเปนพนักงานจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ลงวันที่  ๒๕   เดือน มกราคม  พ.ศ. 256๒ 

   1  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานประปา 
  2. พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา 

            ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
ที ่ สมรรถนะ คะแนน

เต็ม 
วิธีการ
ประเมิน 

๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  เปนการทดสอบโดยขอสอบขอเขียน  โดย
คํานึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการตามระดับตําแหนง ดังนี ้

            1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล  

            เปนการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล ในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
             (1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว 
             (2) ความสามารถในการวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม 
             (3) ความสามารถในการหาแนวโนม หรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไป ตาม
ขอมูลหรือสมมุติฐาน 
             (4) ความสามารถในการวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน เชน สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและขอมูลตางๆ การคัดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 
 2) วิชาภาษาไทย 
             เปนการทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษา โดยการอานจับ
ใจความ  การสรุปความ การตีความ การขยายความจากขอความสั้นๆ หรือบทความ และ
ใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยชนหรือขอความสั้นๆ 
การเรียงขอความ การสะกดคํา การแตงประโยค และคําศัพท 
            3) วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
             เปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตามการปฏบิัติราชการ 
ในเรื่องดังตอไปนี้ 
            (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
            (2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไขเพ่ิมเติม 
            (3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
            (4) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 
            (5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไข
เพิ่มเติม 

๑๐๐ ขอ ๑. ใช       
วิธีการสอบ 
ขอเขียน   
(ผานเกณฑ 
รอยละ ๖๐) 
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ที ่ สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

๒. 
 
3. 

 
 
 
 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 
    ๑. ความรูเกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัต"ิ ของตําแหนงที่สมัครสอบ 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค) 
   ๑.  คุณสมบัติสวนบุคคล  ประกอบดวย 
-  พิจารณาจาก บุคลิกภาพ การแตงกาย   ๑0  คะแนน 
-  พิจารณาจาก ทวงทาวาจา การพูดจาโตตอบ  ๑0  คะแนน 
-  พิจารณาจาก การควบคุมอารมณ อุปนิสัย   ๑0  คะแนน 
-  พิจารณาจาก ความคิดสรางสรรค   ๑0  คะแนน 
-  พิจารณาจาก ปฏิภาณไหวพริบ   ๑0  คะแนน 
-  พิจารณาจาก สุขภาพรางกาย   ๑0  คะแนน 
-  พิจารณาจาก วิสัยทัศนในการทํางาน ประสบการณในตําแหนง  ๑0  คะแนน 
-  พิจารณาจาก การความรอบรูทั่วไป  10  คะแนน 
-  พิจารณาจาก ทัศนคติตอองคกรและหนวยงาน    ๑0  คะแนน 
-  พิจารณาจากมนุษยสัมพันธ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน 1๐ คะแนน 
 

100 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 2.  
ใชวิธีการสอบขอ 
เขียน(ผานเกณฑ 
รอยละ ๖๐) 
 
ขอ 3.                     
ใชวิธีการ                     
สัมภาษณ (ผาน 
เกณฑรอยละ ๖๐)               

รวม 3๐๐  
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