ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ
ประจําปงบประมาณ 2565

............................................................................
ด ว ยองค ก ารบริ ห ารส ว นตําบลบั น นั งสาเรง อําเภอเมื อ งยะลา จังหวัด ยะลา มี ค วาม
ประสงค จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป น พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ (ประเภทผู มี คุ ณ วุ ฒิ )
ขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
อาศัยอํานาจตามความในหมวด 4 ขอ 18 ขอ 19 และขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม
2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน พ.ศ.2559 ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564 - 2566)
ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบั น นั ง สาเรง ที่ ค ณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บล จั ง หวั ด ยะลา
(ก.อบต.จังหวัดยะลา) ใหความเห็นชอบครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ) เพื่อปฏิบัติงานในกอง
ชางองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง
1.1 พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมคี ุณวุฒิ) ดังนี้
1.1.1 ผูชวยนายชางเขียนแบบ
จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
2.๑ คุ ณ สมบั ติ ทั่วไป ผูซึ่งจะไดรับ การจางเปน พนักงานจ าง ตองมีคุณ สมบัติและไมเข า
ลักษณะตองหาม ตามขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบปในวันรับสมัคร
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงาน สวนตําบลดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น
/(7)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ...

-2(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผู
ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง เจ า หน า ที่ ใ นพรรคการเมื อ ง ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
คณะผู บ ริ ห ารท องถิ่ น สมาชิ ก สภาท อ งถิ่น ขาราชการหรือ ลู ก จ างส ว นราชการ พนั ก งานหรื อลู ก จ างของ
หนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของขาราชการสวนทองถิ่นและตองนําใบรับรอง
แพทย ซึ่ งออกให ไม เกิ น ๑ เดื อ น และแสดงวาไม เปน โรคตองห ามตามประกาศกําหนดโรคที่ เปน ลักษณะ
ตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมายื่นดวย
2.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแตละตําแหนง (รายละเอียดแนบทายผนวก ก.)
3. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ใหผูสมัคร รับใบสมัครและสมัครไดที่ องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง ตั้งแต
วันที่ 12 – 24 พฤษภาคม 2565 ในวัน เวลา ราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 073-372265
4. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร พรอมหลักฐาน ซึ่งผูสมัคร
ไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
(1) ใบสมัครพรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว
ถายครั้งเดียวและถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ 1 ฉบับ
(3) สําเนาหลักฐานการศึกษาที่ใชในการสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันตรวจรางกายถึงวันยื่นใบ
สมัคร
(5) สําเนาอื่นๆ เชนทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฯลฯ (ถามี)
สําหรับการสมั ครสอบครั้งนี้ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองวาเปนผูที่มีคุณสมบั ติ
ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตรงตามประกาศรับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร
พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ หรือ
ขอความที่แจงไวในใบสมัครหรือเอกสารที่ใชประกอบใบสมัครไมถูกตองครบถวน หรือวุฒิที่ใชในการสมัครไม
ถูกตอง องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ หรืออาจถอน
ชื่อผูสมัครจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกหรือบัญชีผูไดรับการคัดเลือกไดตามกรณี และหากมีกรณี
การปลอมแปลงเอกสารที่ใชสมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
5. คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมจายคืนไมวากรณีใดๆ เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้ง
นั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริต ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหกับผูสอบที่มิไดมี
สวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได
/6.การประกาศรายชื่อ...

-36. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเขารับการสรรหาและเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
6.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิท ธิ์สอบ ในวัน ที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ทําการ
องค ก ารบ ริ ห ารส ว น ตํ า บ ล บั น นั งส าเรง อํ า เภ อเมื อ งยะล า จั ง ห วั ด ยะลา แล ะท างเว็ บ ไซต
www.bannangsaleng.go.th
6.2 วั น เวลา และสถานที่ ส อบ ในวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา
10.00-12.00 น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดังนี้
เวลา 10.00 - 11.00 ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป
เวลา 11.00 - 12.00 ทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
6.3 ประกาศผลสอบภาคความรูค วามสามารถทั่ วไป ในวัน ที่ 31 พฤษภาคม
2565 ภายในเวลา 15.30 น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา www.bannangsaleng.go.th และทางเพจ ของ อบต.บันนังสาเรง
6.4 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับ ตํา แหนง (สัม ภาษณ ) ในวัน ที่ 1 มิถุน ายน
2565 ณ ที่ ทําการองค การบริห ารสวนตําบลบั น นั งสาเรง อําเภอเมื องยะลา จังหวัดยะลา ตั้งแต เวลา
09.30 น. เปนตนไป
6.5 ใหผูเขารับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
(1) แตงกายใหสุภาพเรียบรอย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเทาหุมสน
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน ประพฤติตนเปนสุภาพชน
(2) นําบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวผูสอบพนักงานจางไปในวันสอบ
ดวย
(3) ต อ งเชื่ อ ฟ งและปฏิ บั ติ ต ามคํ าสั่ ง และคํ า แนะนํ าของกรรมการหรื อ เจ าหน า ที่
ดําเนินการสอบโดยเครงครัด
(4) ตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู
หากผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจ
ไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ
ทุกวิชาก็ได
7. หลักสูตรและวิธีการสอบ และระยะเวลาจางและคาตอบแทน
(รายละเอียดแนบทายผนวก ข.)
8. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาไดรับการเลือกสรรจะตองเปนผูสอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐
ในแตละภาค

9. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ประกาศโดยปดประกาศ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทางเว็บไซต www.bannangsaleng.go.th ทางเพจ ของ อบต.บันนังสาเรง
/10.การขึ้นบัญชี...

-410. การขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
การประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ที่ ผ า นการเลื อ กสรรจะเรี ย งลํ า ดั บ ผู ที่ ไ ด ค ะแนนสู ง สุ ด
ตามลําดับ ในกรณีที่ผูผานการเลือกสรรไดคะแนนเทากันใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใน
ลําดับสูงกวา การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๑ ปนับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบ
อยางเดียวกันอีกและไดขึ้นบัญชี ผูสอบแขงขันไดใหมแลวบัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก
11. การจัดทําสัญญาจางและระยะเวลาการจาง
ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับ การแต งตั้งตามลําดับ ที่สอบได และทํ า
สัญญาจางตามภารกิจ ไมเกิน 4 ป กับองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง ไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัด
ยะลา เห็นชอบ ทั้งนี้หากตรวจสอบพบภายหลังวา ผูนั้นขาดคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดองคการบริหารสวน
ตําบลบันนังสาเรงกําหนด อาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการเลือกสรรได
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

(นายมาหามะรุสดี กอรเดร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ
ประจําปงบประมาณ 2565 ประเภทผูมีคุณวุฒิ ตําแหนง ผูชวยนายชางเขียนแบบ
ลงวันที่ 29 เมษายน ๒๕๖5

*********************
พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมีคุณวุฒิ ตําแหนง ผูชวยนายชางเขียนแบบ
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบั ติงานด านเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนที่ โครงการ และงาน
ระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ
1.2 ศึ ก ษาข อ มู ล ของวั ส ดุ ก อ สร า ง เพื่ อ นํ ามาใช ในงานเขี ย นแบบให เกิ ด ความ
สมบูรณ
1.3 ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปดสอบราคา
และนําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค
1.4 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆที่
เกี่ยวของกับงานเขียนแบบ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ปฏิ บั ติงาน และสนั บ สนุน งานอื่น ๆ ตามที่ ไดรับ มอบหมาย เพื่อสนับ สนุน ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานการบริการ
2.1 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบแก
ผูรวมงานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง
2.2 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และประชาชนทั่วไปเพื่อใหบริการและใหความ
ชวยเหลือในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิ ควิศวกรรมโยธา เทคนิ คสถาปตยกรรม เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิ คเขี ยนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ชางกอสราง กอสราง ชางโยธา ชางเขียนแบบ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคเขียน
แบบวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ช า งก อ สร า ง ก อ สร า ง ช า งโยธา ช า งเขี ย นแบบ เทคนิ ค สถาป ต ยกรรม
สถาป ต ยกรรม หรือในสาขาวิ ชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเป น คุณ สมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
/3.ไดรับประกาศนียบัตร....

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิ ควิศวกรรมโยธา เทคนิ คสถาปตยกรรม เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิ คเขี ยนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ชางกอสราง กอสราง ชางโยธา ชางเขียนแบบ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. ความรูที่จําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย
1.1 ความรูที่จําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
ระดับ 1
1.3 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.4 ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.5 ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.6 ความรูเรื่องการจัดการความรู
ระดับ 1
2. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย
2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร
ระดับ 1
2.2 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารขอมูล
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเปนเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทํางานเปนทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจําสายงาน
3.2.1 การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย
ระดับ 1
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ
ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน
ระดับ 1
อัตราคาตอบแทน
ตามคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน
คาตอบแทนในอัตราเดือนละ
9,400.- บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน
คาตอบแทนในอัตราเดือนละ 10,840.- บาท
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณวุฒิอยางอื่น ที่ เทียบไดไม ต่ํากวานี้
คาตอบแทนในอัตราเดือนละ
11,500.- บาท
การบรรจุแตงตั้ง
ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนผูชวยนายชางเขียนแบบ สังกัด กองชาง
ระยะเวลาการจาง
กําหนดระยะเวลาการจางไมเกิน ๔ ป
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แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ
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หลักสูตรและวิธีการสอบ
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จํานวน 50 ขอ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถ หรือความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน
และการบริหารสวนราการ และอื่นๆที่จําเปนสําหรับตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (แบบปรนัย) ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4. เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
5. ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย
6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
7. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง จํานวน 50 ขอ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน) เปนการทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย โดยคํานึงถึงระดับความรู
ความสามารถที่ตองการดังนี้
1. ความรูเกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ งานสถาปตยกรรม งานแผนที่
งานวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบตางๆเพื่อการกอสราง
2. ความรูเกี่ยวกับการประมาณราคา เทคนิคการกอสราง ตรวจและควบคุมงานกอสราง
3. ความรูเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร และคอนกรีตเทคโนโลยี
4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
5. กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) (10๐ คะแนน)
โดยพิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตํ าแหน งหน าที่ จากประวั ติ ส ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึก ษา
ประวัติการทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ ทั้งนี้อาจใชวิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบ การปรับตัว
กับผูรวมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
วิธีการเลือกสรร
โดยใชวิธีการสอบขอเขียน แบบปรนัย แบงออกเปน 3 ภาค จํานวน
ภาค ก. สอบภาคความรูความสามารถทั่วไป
(จํานวน
ภาค ข. สอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (จํานวน
ภาค ค. สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(จํานวน

30๐
100
100
100

คะแนน ดังนี้
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)

ทั้งนี้ ผูที่มีสิทธิสอบภาค ค. ตองเปนผูสอบผานเกณฑ ภาค ก. และภาค ข. ไมต่ํากวารอยละ 60

.

