
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

………………………………………. 
 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือรับการสรร
หาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งกำหนด 

 

            อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙และ ข้อ ๒๐  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเ ก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๒๕ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบล          
นิคมห้วยผึ้ง จำนวน  2  ตำแหน่ง  3  อัตรา ดังต่อไปนี้ 
 

๑.ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง รายละเอียดการจ้าง  
 

  ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   ๑.๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  จำนวน ๑  ตำแหน่ง  ๑ อัตรา ตามเอกสาร
แนบ (ภาคผนวก ก ๑) 
  ๑.๓ พนักงานจ้างท่ัวไป 
   ๑.๒.๑ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน ๑ ตำแหน่ง  2 อัตรา ตามเอกสารแนบ     
(ภาคผนวก ก 2)  
   

๒.คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานหน้าท่ีความรับผิดชอบ ของผู้มีสิทธิสมัคร 
 

ต้องเป็นบุคคลทั่วไป โดยมีคุณสมบัติทั่วไปสำหรับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๔๗  ข้อ ๔ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและมีลักษณะงานเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล หรือลูกจ้างตามที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. กำหนดโดยอนุโลมมีดังต่อไป  
              (ก)คุณสมบัติท่ัวไป          
                  (๑)  มีสัญชาติไทย 
                 (๒) อายุ  ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 

               (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
              (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วน
ตำบล 

               (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     (๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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              (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นนักโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
             (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน     
ของรัฐ 

            (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือพนักงานหรือลู กจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น 

   

(ข)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ตามที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร ตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ 
 

๓. การรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 
 

ผู้สนใจ ส มัครติดต่อรับ ใบสมัคร  และยื่ น ใบส มัครพร้ อมหลักฐา นการสมัครด้วย เองได้ที่           
สำนักงานปลัดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง       
จังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างวันท่ี ๓ – ๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น. หรือติดต่อโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข  ๐-๔๓๐๑-๙-๙๕๗ 

 

 ๔.  หลักฐานในการรับสมัคร 
 

        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตัวเองโดยนำหลักฐานต่อไปนี้มาพร้อมในวันสมัคร 
 

        ๔.๑  สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่สถาน ศึกษาออกให้     
จำนวน ๑  ฉบับ 

        ๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ   ขนาด ๑  นิ้ว จำนวน ๓   รูป 
       ๔.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน                                      จำนวน ๑   ฉบับ 
        ๔.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                        จำนวน ๑   ฉบับ 
        ๔.๕  สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล    จำนวน ๑   ฉบับ 
        ๔.๖  ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน  ๑  เดือน  ในวันรับสมัคร         จำนวน ๑   ฉบับ 

 

        ๔.๗  สำหรับการรับสมัครครั้งนี้ให้ผู้รับสมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
ตามประกาศรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบและไม่มีสิทธ์ิได้รับการ
บรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างดังกล่าว ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

 
 



-3- 
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร     
จำนวน  ๑๐๐ บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งจะออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ทุกครั้ง และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่  มีการประกาศยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด 
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต โดยผู้เข้าสอบมิได้มีส่วนเก่ียวข้องแต่อย่างใด 

 

๖.การประกาศสถานท่ีและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้
ทราบ ในวันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ น เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
นิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง   จังหวัดกาฬสินธุ์  

 

 ๗. วิธีการเลือกสรร 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งจะดำเนินการเลือกสรรโดยแบ่งออก ๓ ภาค คือ 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป                          (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง          (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง                        (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  
 
 

ก.ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน ปรนัย (คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน) 
   ๑.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล   

ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้จับประเด็นในข้อความ 
เรื่องราว ตลอดจนให้ วิเคราะห์เหตุการ ณ์  สรุปเหตุผลการบ้านเมือง  เศรษฐกิจสังคม รวมถึงให้หาแนวโน้ ม        
ความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล สมมติฐานให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ   
ที่เป็นปัจจุบันในการตอบแบบทดสอบ 

 

ข.ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนปรนัย  (คะแนนเต็ม๕๐ 
คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 

ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มีคะแนนประเมินเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา 

ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ โดยการสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม     
ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัว การเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
๘. กำหนด วัน เวลา และสถานท่ีทำการเลือกสรร 
 

        วันท่ี  30 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง บ้านคลองอุดมหมู่ที่ ๑  ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 



-๔- 
 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
 

      การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนใน
แต่ละภาคที่ทำการคัดเลือกตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  จะประกาศ
ผลการเลือกสรร ในวันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3   ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  

 

๑๐.การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 

      องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งจะประกาศรายชื่อที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก โดยเรียงลำดับ     
จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงตามลำดับ  กรณีที่ผู้ ได้รับคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนภาคความเหมาะสม    
กับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้สอบอยู่ในลำดับสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน           
ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามา รถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งมา กกว่าเป็ นผู้ที่ อยู่ ใน ลำดับสูงกว่า ถ้ าคะแนน             
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน  ผู้ที่ได้คะแนนภาคภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
มากกว่าเป็น ผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากัน อีก ก็ให้ผู้ มีลำดับเลขประจำตัวสอบก่อน  เป็น ผู้            
อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

       องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  จะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้ไม่เกิน ๑  ปี นับต้ังแต่วันประกาศผล
การประเมินและนับถัดจากวันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชี โดยไม่ต้อง
บอกให้ทราบล่วงหน้า 

 
๑๑. การเรียกทำสัญญา 
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  จะเรียกทำสัญญาก็ต่อเม่ือคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีมติเห็นชอบ โดยผู้ถูกเรียกทำสัญญาจะต้องมารายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้างกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งตามกำหนด ถ้าไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และองค์ก ารบริหารส่วนตำบล     
นิคมห้วยผึ้งจะเรียกผู้มีชื่อในบัญชีผู้ที่สอบได้ลำดับถัดไปมาทำสัญญา 

 
 

๑๒.สิทธิพนักงานจ้าง 
    พนั ก งา นจ้ างย่ อม มีสิ ทธิ ไ ด้ รั บ ค่า ตอบ แทน และสิ ท ธิป ร ะโยชน์ อ่ืน  ตา มหลั ก เกณ ฑ์                       

ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ประกาศกำหนด 
 

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 

                         ประกาศ  ณ  วันที่  ๒6  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖3    
 

                                                                       
                                                               (นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธิ์) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง   



ภาคผนวก ก 1 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ลงวันท่ี  ๒๖  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 

ชื่อตำแหน่ง     พนักงานผลิตน้ำประปา   (จำนวน  ๒  อัตรา) 

ตำแหน่งประเภท   พนักงานจ้างทั่วไป 

สังกัด   กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับการผลิตน้ำประปา  จัดหาน้ำสะอาดบริการประชาชน  บริการผู้ใช้
น้ำประปาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที ๖ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือในกรณีที่ไม่ได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ จะต้องมีความรู้ความสามารถ 
และทักษะในงานที่ได้ปฏิบัติ โดยสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ  หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะ
ของบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 
ระยะเวลาการจ้าง 
  พนักงานจ้างท่ัวไป ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วย
ผึ้ง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในกรณีต่อสัญญาจ้าง 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนด 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 

  พนักงานจ้างท่ัวไป 

  - อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวฯ เดือนละ 
1,000 บาท และสิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 2 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

    ลงวันท่ี  ๒๖  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 
ชื่อตำแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
ตำแหน่งประเภท      พนักงานจ้างตามภารกิจ  
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 สำรวจ  ออกแบบ  เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม  งานแผนที่ งานวิศวกรรม โครงสร้าง และงาน

ระบบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่าง ๆ  
1.2 ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพ่ือนำมาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์ 
1.3 ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ  เพ่ือใช้ในการเปิดสอบราคาและนำไปสู่การ

ก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ 
1.4  ศึกษา  และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน

เขียนแบบ  เพ่ือนำมาประยุกต์ในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
1.5 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 
 2.  ด้านการบริการ 
     2.1ให้คำแนะนำเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง 
     2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปเพ่ือให้บริการและให้ความช่วยเหลือในงานที่
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ

ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
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2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ ก.ท และ ก.อบต กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ได้ 

3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ, ก.ท, และ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

 
ระยะเวลาการจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  จะมีคำสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ตามภารกิจ 
มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี  ตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้  และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.อบต. กำหนด 
อัตราค่าตอบแทน    

  ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้ 
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 9,400 บาท  เงินเพ่ิมค่า

ครองชีพชั่วคราว  2,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน   11,400.- บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนด 

 
 
 


