ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลไร่เก่า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
********************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลไร่เก่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลไร่เก่า
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 25 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ข้อ 18, 19 ,20 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
สังกัด กองช่าง
จานวน 1 อัตรา
(รายละเอียดตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)
2. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่งประกาศคคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่
29 มิถุนายน 2547 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ร่ า งกายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานส่วน
ตาบลดังต่อไปนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
/ (8) ไม่เป็น...

-2(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ ผ่ านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสั ญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้ าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้ บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
เอกสารแนบท้าย (ผนวก ก)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
(1) ผู้ ส นใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ งานบริห ารงานบุคคล ส านักงานปลั ด องค์การบริห าร
ส่วนตาบลไร่เก่า อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3268-9188 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.raikao.go.th
(2) การสมัคร ให้ผู้ประสงค์ จะสมัครสอบยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ
งานบริหารงานบุคคล สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลไร่เก่า อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่
วันที่ 7 – 18 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ส มัครจะต้องยื่น ใบสมัครด้ว ยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้ว น
พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย (สาเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น)
1. สาเนาวุฒิการศึกษา หรื อใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - นามสกุล ไว้ด้านหลังรูปทุกรูป
3. สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
จานวน 1 ฉบับ
(6) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
(7) ใบแสดงความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
(8) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ตาแหน่งละ 100
ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินคืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

บาท (องค์การบริหารส่วนตาบลไร่เก่ า
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-33.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมั ครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร หรือภายหลังผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐาน
คุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไร่ เ ก่ า จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ การประเมิ น สมรรถนะ ในวั น ที่
19 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลไร่เก่า อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทาง www.raikao.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 032-689188 และประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้ส มัครต้องได้รับ การประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ทผี่ ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยการ
ดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ตัดสิน ดังนี้
6.1 ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนประเมินความรู้ ภาค ก. ก่อน
6.2 ถ้าคะแนนการประเมินความรู้เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนประเมินความสามารถหรือทักษะ
เฉพาะ ภาค ข. ก่อน
6.3 ถ้าคะแนนการประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนประเมิน
คุณสมบัติ ภาค ค. ก่อน
6.4 ถ้าคะแนนประเมินสมรรถนะทั้ง 3 ด้านเท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้สมัครลาดับต้นเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า
7. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่เก่า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลาดับคะแนน
สอบที่ได้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลไร่เก่า หรือทาง www.raikao.go.th
และจะเรียกบรรจุเรียงลาดับที่สอบคัดเลือกได้ตามลาดับ จานวน ตาแหน่งและอัตราที่ระบุไว้ในฉบับนี้ ผู้ได้รับการบรรจุ
ครั้งแรกจะต้องมารายงานตัวตามกาหนดเวลา หากไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ การเรียกบรรจุครั้งต่อไป
จะจัดทาเป็นหนังสือให้มารายงานตัว โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี
นับจากวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

/8. เงือ่ นไข...

-48. เงื่อนไขการจ้างและการให้พ้นจากตาแหน่ง
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลไร่เก่ากาหนด
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ เก่า จะดาเนินการสรรหาและเลื อกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ความเสมอภาพและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่ อ หรือยอม
เสียทรัพย์ให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการ
แอบอ้างการทุจริ ต เพื่อให้การผ่านเลือกสรรได้ โปรดแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ
เพื่อจักได้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

(นายพีระ สุกิจปาณีนิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไร่เก่า

ผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลไร่เก่า
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่เก่า อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลงวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
******************************
ตาแหน่งประเภท
ชื่อตาแหน่ง
สังกัด

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
กองช่าง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน
ช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลัก
วิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอี ยดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการและให้กา
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อสร้ าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ ค าแนะน าตอบปั ญ หาและฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ งานโยธาที่ ต นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วย
เหนื อและร่ ว มมือ ในงานโยธา และแลกเปลี่ ยนความรู้ค วามเชี่ย วชาญที่เ ป็นประโยชน์ ต่อการท างานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติต่องานด้านโยธา เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
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มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาสารวจ สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม
โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
และก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้ าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา
สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
และก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ค่าตอบแทน
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
หมายเหตุ มีการประเมินการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
(1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การบริหาร
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานสมัยใหม่
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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(2) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ข้อเขียน ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ทางวิชาช่างโยธา การเขียนแบบ การสารวจ ทฤษฎีโครงสร้าง
(3) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- เป็น การประเมินบุ คคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สั งเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่ วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ปฏิ ภ าณไหวพริ บ บุ ค ลิ ก ภาพ ความสามารถพิ เ ศษ
ที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563
1. ลงชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เวลา 08.30 – 08.55 น.
2. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตาบลไร่เก่า
3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตาบลไร่เก่า

