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ประกาศเทศบาลต าบลห้วยอ้อ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลต าบลห้วยอ้อ  

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

  ด้วยเทศบาลต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้วยอ้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และข้อ 18,19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม  2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลต าบลห้วยอ้อ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.  ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

 1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน 1 ต าแหน่ง  
       1.1.1 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา      จ านวน 1 อัตรา 
   สังกัดกองช่าง เทศบาลต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
  ผู้สมัครรับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 หมวด 1 
พนักงานจ้าง ข้อ 4 ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน       
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานเทศบาล  
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 

/(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ … 
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(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ      
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่บรรจุเป็นพนักงานจ้าง 
      (10) ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่รับสมัครสอบและไม่ให้เข้าสอบ ตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่ง             
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  
 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ผนวก ก ) 

๓. การรับสมัคร 
3.1   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร    
การสรรหาและเลือกสรร พร้อมเอกสารหลักฐาน ในระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม  2565 ในวันและ      
เวลาราชการ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่    
โดยจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งจังหวัดแพร่  เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

  3.2  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  3.๑) ใบสมัคร (รับจากเจ้าหน้าที่เทศบาล) พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร  
  3.๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
  3.๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 

     3.๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ ๒.๑ (๔)  
         ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร (ใช้ฉบับจริง) (ออกให้โดย 
         สถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น)              จ านวน  ๑  ฉบับ 
    3.๕) ส าเนาปริญญาบัตร ส าเนาประกาศนียบัตรหรือส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน 
         อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
         ต าแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งเป็นหลักฐานทางการศึกษา   จ านวน ๑ ฉบับ 
    3.6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๓ x ๔ ซม.  
         ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี     จ านวน  ๓  ใบ 
  3.7) ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล (ถ้ามี)   

        จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครฯ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่าส าเนาภาพถ่าย
จากต้นฉบับจริงและลงลายมือชื่อ ลงวันที่ก ากับไว้ด้วยให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น 

   3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
           ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 2๐๐.- บาท  
 
 
 

/3.4 เงื่อนไข... 
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   3.4 เงื่อนไขการรับสมัคร 
             ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศที่รับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาด   
อันเกดิจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการ      
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ     
สมัครสอบ ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น    

 

 4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

 เทศบาลต าบลห้วยอ้อ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และวัน เวลา 
สถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยอ้อ 
อ า เภอลอง จั งหวัดแพร่  หรือทางเว็บไซต์  http://www.huayor.go.th หรือสอบถามทางหมายเลข         
โทรศัพท์ 0 5458 1472 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ 

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร     
    คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรของเทศบาลต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง      

จังหวัดแพร่ จะด าเนินการสรรหาและการเลือกสรร ดังนี้ 
 5.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา วันที่ 17 สิงหาคม 2565       

เวลา 08.30 น.  ณ หอประชุมเทศบาลต าบลห้วยอ้อ ชั้น 3 
      - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จ านวน 50 ข้อ  100 คะแนน 
      - ภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง   จ านวน 50 ข้อ    100 คะแนน 
      - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  100 คะแนน  

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงขอให้ผู้เข้ารับการสรรหาน าผลการ
ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ผลเป็นลบ ก่อนวันสรรหาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ซึ่งผลการตรวจเป็น
เอกสารตัวจริงที่ออกโดยสถานที่ตรวจ มาแสดงเพ่ือเข้ารับการสรรหา 

  5.2 เทศบาลต าบลห้วยอ้อ จะประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา (รายละเอียดตามเอกสารแนท้ายประกาศนี้ ผนวก ข) 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
          6.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา สังกัดกองช่าง 
       6.1.1 ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
       6.1.2 ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง    

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

 ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้วยอ้อ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนใน
แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีที่มีผู้สอบ
ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

/7.การประกาศผล... 
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7 . การขึ้นบัญชีและการยกเลือกขึ้นบัญชี 

      เทศบาลต าบลห้วยอ้อ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

8 . การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
                     เทศบาลต าบลห้วยอ้อ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ณ ส านักงานเทศบาล          
ต าบลห้วยอ้อ ในวันที่ 19  สิงหาคม  2565 และเว็ปไซต์ www.huayor.go.th โดยเรียงล าดับจากผู้สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่
อยู่ในล าดับสูงกว่า 

      9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร       
โดยจะด าเนินการจ้างและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลร้องกวาง ภายหลังจากที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ (ก.ท.จ.แพร่)  

- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี 

 10. อัตราค่าตอบแทน 
  ผู้ที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจะได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

  หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่     
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้วยอ้อ โทรศัพท์หมายเลข 054-581472 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่     18    กรกฎาคม     พ.ศ.  ๒๕65 
 

                                                                                 
   (นายสมชาย  จารุรัชต์) 

 นายกเทศมนตรีต าบลห้วยอ้อ 
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ภาคผนวก  ก 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลห้วยอ้อ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลต าบลห้วยอ้อ 
ลงวันที่ 18  กรกฎาคม  2565 

ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 

สังกัด  กองช่าง  เทศบาลต าบลห้วยอ้อ  อ าเภอลอง  จังหวัดแพร่ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ 
มอบหมาย 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ค านวณ ประมาณราคา ควบคุม 

งานก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอ านวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ 
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.2 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เสนอปรับปรุงงาน และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงาน 
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้ 
งานของอาคารหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

1.3 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ และโครงสร้างทางวิศวกรรม 
โยธาต่างๆ เช่น อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เป็นต้น เพ่ือให้ได้แผนผังโครงการ และโครงสร้างที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา 

1.4 ค านวณโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ประมาณราคา และจัดท าราคากลาง เพ่ือ 
เป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเพียงพอ  คุ้มค่า และเกิด 
ประโยชน์อย่างสูงสุด 

1.5 ศึกษา ส ารวจ จัดท าเอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 
โยธา รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธา เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้าน 
วิศวกรรมโยธาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.6 วิเคราะห์ ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ 
ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้ได้วัสดุ อุปกรณ ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ และ 
เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อก าหนดตามสัญญา 

1.7 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ ก าหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง 
กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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1.8 ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้มคีวามมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 

1.9 ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัย รวมถึง
การแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

1.10 ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ          
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน 

1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ       
ที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือน ามาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานด้านวิศวกรรมโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมด าเนินการวาง 

แผนการท างานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิศวกรรม 
โยธาเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 

เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.2 ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุน

การ ด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น 
3.3 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม 

โยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และ 
ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ     
ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

 ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เทศบาลต าบลห้วยอ้อ อาจมีค าสั่งมอบหมายงาน
ให้พนักงานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ได้  โดยไม่ต้องแก้ไข
สัญญา และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของเทศบาลต าบลห้วยอ้อ โดยถือเป็นการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง 

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น            
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น        
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น            
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ก าหนดระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี 
 
ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนในอัตราเริ่มต้นเดือนละ 15,000.- บาท นับตั้งแต่วันที่มีค าสั่งจ้าง โดยท าสัญญาจ้าง
ไม่เกินคราวละ 3 ปี 
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ภาคผนวก ข  

รายละเอียดแนบท้ายตามประกาศเทศบาลต าบลห้วยอ้อ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลต าบลห้วยอ้อ 

ลงวันที่ 18  กรกฎาคม  2565 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา   

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
หลักสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งเป็น  3  ภาค 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ( 100 คะแนน ) โดยวิธีการสอบข้อเขียน(ปรนัย) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร  ฉบับปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  จนถึงปัจจุบัน 
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
4. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
7. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
9. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

      - เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
      - นโยบายรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

               -  การศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาวัดผล  
      -  วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความและตีความจาก 
         ข้อความสั้นๆ หรือบทความ 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (100 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(ปรนัย) 

1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕62 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
3. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕42 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
4. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕43 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ประมาณการก าหนดราคากลางก่อสร้าง  

 ภาคความรู้เหมาะกับต าแหน่ง (ภาค ค) (100 คะแนน)โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
      ๑.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม     2๐ คะแนน 
      ๒.  ประสบการณ์ความช านาญที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่    2๐ คะแนน 
      ๓.  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย 2๐ คะแนน 
      ๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ      2๐ คะแนน 
      5.  ความรู้เกี่ยวกับงานในต าแหน่งที่สมัคร   20 คะแนน 

  
 


