ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
***********************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง มีความประสงค์จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง นั้น
อาศัยอานาจตามข้อ ๑๘, ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง
1. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง)

จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา

หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ลั ก ษณะงานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง อั ต ราเงิ น
ค่าตอบแทนในตาแหน่งที่ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย
ประกาศ นี้)
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
๒.2 มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
2.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็ นลั กษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
2.4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่
สังคม
2.4.2 วัณโรคในระยะอันตราย
2.4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2.4.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
2.4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
2.5 ไม่เป็ นผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้า หน้าที่พรรค
การเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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-22.8 ไม่เป็ น ผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากราชการ รัฐวิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.9 ไม่เป็นข้าราชการของส่วนราชการ หรือพนักงานของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น
3. ระยะเวลาการจ้าง
3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ มีกาหนดระยะเวลาจ้างไม่เกิน 3 ปี
4. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และเลือกสรร
พนักงานจ้างตามภารกิจ แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน ได้แก่
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกั บตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในตาแหน่งที่ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ ความตั้งใจในการทางาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ
5. เงื่อนไขการจ้าง
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใช้ ในการ
ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้ว น องค์การบริหารส่ว นตาบลกาหลง จะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อ
ผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
5.2 หากตรวจสอบภายหลั ง พบว่ า ผู้ ใ ดมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ไม่ ต รงตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศฯ นี้ จะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง
5.3 องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง จะทาสัญญาจ้างกับผู้สอบคัดเลือกได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดนราธิวาส แล้วเท่านั้น
6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) ที่สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง
7. หลักฐานที่ต้องนามาในวันสมัคร
7.1 ใบแสดงคุณวุฒิพร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
7.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รูป
7.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
7.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
7.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 30 วัน
จานวน ๑ ฉบับ
7.6 อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ จานวน ๑ ฉบับ
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-38. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ตาแหน่งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
9. เกณฑ์การตัดสิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กนั้ น จะต้ อ งเป็ น ผู้ ไ ด้ ค ะแนนในแต่ ล ะภาคไม่ ต่ ากว่ า
ร้อยละ ๖๐ และเมื่อรวมคะแนนในการสอบทุกภาคต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่าน
การคัดเลือกกรณีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
10. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง จะทาการสอบคัดเลือกในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข) เวลา 09.00 น. – เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง ตาบล
กาหลง อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
- สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง ตาบลกาหลง อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
- ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกราย รายงานตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกตั้งแต่เวลา 08.30 –
09.00 น. ถ้าไม่มาตามกาหนดเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
11. ประกาศผลสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562
โดยปิดประกาศ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง
12. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ให้เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับในกรณี
คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกัน
นั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีได้รับคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

( นายนพ พ่วงแจงงาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง

ภาคผนวก ก.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกาหลง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
*****************************
๑. ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็ นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้
ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อ ส ารวจปริ มาณวัส ดุ ที่ใ ช้ ตามหลั ก วิช าช่า ง เพื่ อประมาณราคาค่ า
ก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม
โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสารวจ งานช่าง
รังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้าน
ช่างโยธา การคานวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างใน
งานด้านช่างโยธา การให้คาปรึกษาแนะนา หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาการจ้าง : ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 3 ปี
อัตราค่าตอบแทน : 11,500.- บาท (หนึ่งหมืน่ หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

