
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลสระบัว 

เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 
สังกัดเทศบาลต าบลสระบัว 

                                     …………………………………………… 
 

         ด้วยเทศบาลต าบลสระบัว    มีความประสงค์จะด าเนินการ สรรหาและเลือกสรร  บุคคลเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ของเทศบาลของเทศบาลต าบลสระบัว  

        อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครสรร
หาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดเทศบาลต าบลสระบัว 
จ านวน 2 อัตรา  ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
         กองช่าง  
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  -  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน  1  อัตรา 
  กองคลัง 
  พนักงานจ้างท่ัวไป 
  -  คนงาน    จ านวน  1  อัตรา 

 2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
              2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  4  
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันท่ี  27  กรกฎาคม  2547  ดังนี ้

ข้อ  4     ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี ้

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี   และไม่เกิน 60  ปี  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ

อายุไม่เกิน  70  ปี 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบ้ืองต้นส าหรับพนักงานเทศบาล 

5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 

6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น

ของรัฐ 
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2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตาม 

ภาคผนวก  ก.  แนบท้ายประกาศนี้) 
2.3  เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร  
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานท่ีรับรองส าเนาความถูกต้อง  ต่อเจ้าหน้าท่ีรับ

สมัคร  ดังต่อไปนี้   
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 

1  ปี  จ านวน  3  รูป 
(2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาใบทหารกองเกินหรือ   

ส.ด.9 (ถ้ามี)  จ านวนอย่างละ  1 ชุด 
         (3)  ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรีก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน 
         (4)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรอง  และระเบียบแสดงผลการเรียน  จ านวน 1 ชุด  
         (5)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบหย่า  ใบเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล (ถ้ามี) 
 

 3.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครทุกต าแหน่งต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  ต าแหน่งละ 100  บาท (ค่าธรรมเนียม
จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ)   
 

4.   ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบ       
ในการตรวจสอบ    และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป    และคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบจริง     และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบรับสมัคร    พร้อมท้ังยื่น    และแสดงหลักฐานตามวัน    เวลาและ  สถานท่ีท่ีก าหนด     ในกรณีท่ีมีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน   เวลา     และสถานท่ีท่ีก าหนด    หรือยื่นไม่ครบถ้วน   
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบแข่งขันได้     และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบ  จะถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 

 5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองท่ีฝุาย
บริหารงานบุคคล  ส านักปลัดเทศบาลต าบลสระบัว  ต าบลลาดตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   
ต้ังแต่วันท่ี  22-31  พฤษภาคม  2562  ในวันและเวลาราชการ 
 

6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่สอบ  คัดเลือก/
เลือกสรร 

เทศบาลต าบลสระบัว จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  เวลา  และสถานท่ีเลือกสรรให้
ทราบในวันท่ี  4  มิถุนายน  2562    โดยให้เป็นหน้าท่ีผู้สมัครที่จะต้องตรวจดูรายช่ือด้วยตนเอง  ซึ่งจะปิด
ประกาศไว้  ณ ปูายประกาศประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลสระบัว( www.sabua.go.th) และด าเนินการ
สอบ  คัดเลือกหรือเลือกสรร ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาล
ต าบลสระบัว ช้ัน  2 
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7.   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก 
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนใน
การประเมินสมรรถนะร้อยละ  60   
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
 

40 
40 
20 

 โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  

 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 ๑.  เทศบาลต าบล สระบัว จะท าการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ตารางข้างต้น 
 ๒.  วิธีการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้  

๒.๑  ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องแต่งกายชุดสุภาพ 
๒.๒  ผู้เข้ารับการเลือกสรรไปถึงท่ีท าการเลือกสรรก่อนก าหนดเวลาด าเนินการเลือกสรร พร้อมน าบัตร

ประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีในวันดังกล่าวด้วย  
๒.๓  ผู้เข้ารับการเลือกสรรไม่มาตามก าหนดเวลา  จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร 

๒.๔  ห้ามใช้เครื่องมือส่ือสารทุกชนิดในเวลาสอบ 
๒.๕  ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าหน้าท่ีประจ าสถานท่ีเลือกสรรโดยเคร่งครัด  
๒.๖  ผู้ใดฝุาฝืนระเบียบและวิธีการเลือกสรรนี้  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตในการ 

เลือกสรรคณะกรรมการอาจพิจารณาส่ังให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าว 
 ใช้วิธีการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 8.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  

9  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร 
เทศบาลต าบลสระบัว  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างท่ัวไปใน วันที่ 10 

มิถุนายน  2562    โดยเรียงล าดับผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมา  และบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  มี
ก าหนด 1 ปี นับแต่วันท่ีประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างใน
ต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิก 

10  การบรรจุแต่งต้ัง 
 ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร  จะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นพนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดเทศบาลต าบลสระบัว  
ตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านเลือกสรรในระยะเวลาท่ีเทศบาลต าบลสระบัว  ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี 
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 ท้ังนี้  ผู้ท่ีรับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างท่ัวไปของเทศบาลต าบลสระบัว  จะต้องปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของเทศบาลต าบลสระบัว  และหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
 อนึ่ง  ส าหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้  ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ  หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  เทศบาลต าบลสระบัวจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
รับสมัครและขอสงวนสิทธิ์ในการสรรหาและเลือกสรร  และท าสัญญาจ้าง  และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีท่ี
ท าสัญญาจ้างแล้ว 

               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

           ประกาศ   ณ   วันท่ี   10   พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
 
 

                        วรรณสิทธิ ์ แสงมาลี 
                         (นายวรรณสิทธิ์   แสงมาลี) 

                          นายกเทศมนตรีต าบลสระบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก.  แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่       พฤษภาคม  2562 
“ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   และอัตราค่าตอบแทน” 

…………………………………………………….. 
 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งดังนี้ 
           1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 
        ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 
        ๑.  ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
     ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ  
      1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้
ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณท่ีได้รับ 
      1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
      1.3 ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุท่ีใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง 
      1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามท่ีได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
      1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง  
  2. ด้านการบริการ  
      2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไปเพื่อให้ผู้ท่ี
สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
      2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป เพื่อ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา

หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม
โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ งานช่าง
รังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบ
ด้านช่างโยธา การค านวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้าง
ในงานด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน า หรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาการจ้าง : ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี 

อัตราค่าตอบแทน :  -ปวท.  ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 10,840.- บาท  

        -ปวส.  ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 11,500.- บาท  

      - ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว อัตราเดือนละ  2,000  บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือน
และค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 13,285  บาท 
  

***************************************** 
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 2.พนักงานจ้างทั่วไป 
        ต าแหน่งคนงาน 
        ๑.  ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป  
     ชื่อต าแหน่ง  คนงาน จ านวน 1 อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นท่ีไม่ยาก
ภายใต้การก ากับตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  หรือตามค าส่ัง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือ
ละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

ระยะเวลาการจ้าง : ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี 

อัตราค่าตอบแทน :  ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 9,000.- บาท  

      -ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว อัตราเดือนละ  1,000  บาท  
  

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


