ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
……………………………………….………………………...
ดวยองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจาง
เป"นพนักงานจางใหดํารงตําแหนงที่วาง
ฉะนั้ น อาศั ยอํ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบลจั งหวั ดยะลา เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง
1.1 พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ) จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
1.1.1 ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง (ตามที่ระบุไวใน ผนวก ก แนบทายประกาศนี้)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผูซึ่งจะไดรับการจางเป=นพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป@บริบูรณ และไมเกินหกสิบป@
2.1.3 ไมเป"นบุคคลลมละลาย
2.1.4 ไมเป"นผูมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟFGน
เฟHอนไมสมประกอบ หรือเป"นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป"นที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป"นที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
2.1.5 ไมเป"นผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
2.1.6 ไมเป"นผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
2.1.7 ไมเป"นผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความ
ผิดทางอาญา เวนแตเป"นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/2.1.8 ไมเป"นผู....

-22.1.8 ไมเป"นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
2.1.9 ไมเป"นขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเป"นผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และตองนําใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน
๑ เดือน และแสดงวาไมเป"นโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคที่เป"นลักษณะตองหามสาหรับขาราชการ
หรือพนักงานสวนตําบลมายื่นดวย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครจะตองเป"นผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (ตามที่ระบุไวใน ผนวก ก แนบ
ทายประกาศนี้)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคที่จะสมัครเขารับการคัดเลือกขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพรอมหลักฐาน
ดวยตนเองไดที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ตั้งแตวันที่
4 - 13 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ โดยผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวยตนเองและลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารที่กําหนดทุกฉบับ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร พรอมดวยหลักฐานซึ่ง
ผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
3.2.1 รูปถายหนาตรงไมใสหมวก ไมใสแวนตาดํา และถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
3.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3.2.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
3.2.4 ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเป"นโรคตองหามตามกฎหมาย ก.พ. ซึ่งออกใหไมเกิน
1 เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย จํานวน 1 ฉบับ
3.2.5 สําเนาใบรับรองผานการเกณฑทหาร จํานวน 1 ฉบับ
3.2.6 สําเนาหลักฐานการศึกษาที่ใชในการสมัคร ไดแก ใบประกาศนียบัตร/ปริญญา
หรือระเบียนแสดงผลการเรียน อยางใดอยางหนึ่งที่แสดงวาเป"นผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่สมัคร โดยสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปQดรับสมัคร
จํานวน 1 ฉบับ
3.2.7 สําเนาภาพถายหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ
/3.3 คาธรรมเนียม....

-33.3 คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองตรวจรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเป"นผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่สมัครอันเป"นผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครนี้ หากตรวจสอบพบ
เมื่อใดใหถื อวาวาการรั บสมั ครและการไดเขารั บการสรรหาและการเลื อกสรรครั้ งนี้ เป"น โมฆะสําหรับ ผูนั้ น
ตั้งแตตน
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ซึ่งจําเป"นตองใชสําหรับ
การปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดซึ่งประกอบดวย
5.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยคํานึงถึงระดับความรูและความสามารถที่ตองการ
ของตําแหนงที่รับสมัครสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบขอเขียน (รายละเอียดวิชาที่จะดําเนินการสอบ ใหดูตาม
ผนวก ข)
5.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามที่ระบุไว
ในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (รายละเอียดวิชาที่จะดําเนินการสอบ ใหดูตาม
ผนวก ข)
5.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
บุคลิกภาพ ทวงที วาจา ความคิด ริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริ บ มนุษยสัมพันธ ทัศนคติ แรงจู งใจ อุ ปนิสั ย
อารมณ เป"นตน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ
6. หลักเกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเป"นผูผานการเลือกสรรจะตองเป"นผูไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแตละ
ภาคไมต่ํากวารอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางจะเป"นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
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-47. การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนสอบที่ได กรณีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันจะตัดสินใหผูที่ไดเลขประจําตัวสอบกอนเป"นผูอยูในลําดับ
สูงกวา โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเป"นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป@ นับแตวัน
ขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ จะทําสัญญาจางและแตงตั้งผูผานการเลือกสรร
จากผูที่สอบแขงขันไดโดยเรียงตามลําดับที่ไดประกาศขึ้นบัญชีไว ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบในการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการพนั กงานพนั กงานสวนตํ าบลจั งหวั ดยะลา (ก.อบต.จังหวั ด ยะลา) แลวเทานั้ น และหากผู
สอบแขงขันรายใดไมมารายงานตัวตอองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงใหมารายงานตัว ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ที่จะทําสัญญาจางกับองคการบริหาร
สวนตําบลตาเนาะแมเราะ และองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะจะไดเรียกผูสอบแขงขันไดในลําดับ
ถัดไปมาทําสัญญาจางตอไป
องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ ไดดําเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปคณะ
กรรมการ โดยยึดหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป"นธรรม อยาหลงเชื่อหรือยอมเสีย
ทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุมคนที่อางวาสามารถชวยเหลือใหผานการสรรหาเลือกสรรได และหากผูใดไดรับ
ทราบขาวประการใดเกี่ยวกับการแอบอางหรือทุจริต โปรดแจงใหองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ
ทราบ เพื่อจักไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป
ผูสนใจสามารถติ ด ตอสอบถาม ขอทราบรายละเอีย ดเพิ่ มเติ มได ณ ที่ ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ โทรศัพท 0-7337-8272 หรือเว็บไซต www.tanoamaeroa.go.th
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(นายวิรัต แซตัน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ

ผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ประเภทพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)

ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา

ระยะเวลาการจาง
ทําสั ญญาจางไมเกินคราวละ 4 ป@ โดยหากผานการเกณฑประเมินตามหลักเกณฑ อาจจะตอ
สัญญาไดอีก
อัตราคาตอบแทน
- สําหรับผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในอัตราเดือนละ 6,800.- บาท
- สําหรับผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในอัตราเดือนละ 7,460.- บาท
หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางโยธา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคําสั่ง
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป"นเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางโยธาตามที่ไดรับมอบหมาย
เชน การชวยออกแบบ การควบคุม การกอสราง และบํารุงรักษาดานโยธา การวางโครงการกอสรางในงาน
ดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําที่เกี่ยวกับงานดานโยธา เชน ทาง สะพาน ชองน้ํา อาคาร อุโมงค
เขื่ อ น อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเที ย บเรื อ สนามบิ น และสิ่ ง กอสรางอื่ น เป" น ตน
ปฏิบัติงานสํารวจตางๆ เกี่ยวกับงานดานชางโยธา เชน สํารวจทางเพื่อการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ
ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจหาขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา
คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการ
สํารวจ ทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน เป"นตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรม
โยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปFตยกรรม เทคนิคสถาปFตยกรรม ชางกอสราง กอสราง ชางสํารวจ
ชางโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรม
โยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปFตยกรรม เทคนิคสถาปFตยกรรม ชางกอสราง กอสราง ชางสํารวจ
ชางโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

-2ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมาย
กฎระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ
6. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

ผนวก ข
รายละเอียดวิชาที่จะดําเนินการสอบแขงขัน
ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรูความสามารถเฉพําตําแหนง (ภาค ข)
แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556
พนักงานจางตามภารกิจ

ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา

ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปFจจุบัน
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปFจจุบัน
4. ความรูเกี่ยวกับเหตุการณทั่วไป
5. ความรูเกี่ยวกับเหตุการณบานเมืองปFจจุบัน
ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปFจจุบัน
2. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
3. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปFจจุบัน

