ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
***********************************
ด้ว ยองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลคุย บ้า นโอง อำเภอพรานกระต่า ย จังหวัด กำแพงเพชร
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตาม
กรอบอัตราตำแหน่งที่ว่างของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566)
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ หมวด 4 การสรรหาและเลือกสรรของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.อบต.) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่ อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทพนักงานจ้าง/ตำแหน่ง
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ภารโรง
จำนวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.๑ คุณสมบัติทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) สัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีการทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความ
สามารถ หรือจิ ตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศ กำหนดโรค ที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจ
แก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น
/(7)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก

-2(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานอืน่ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบ หรือเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510
หนังสือสำนักงาน กท.ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความ ในข้อ 5
ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
2.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ทอี่ งค์การ
บริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 มิถุนายน 2564
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตำบลคุย บ้ านโอง โทรศั พ ท์ 0 5574 1600 และ 096-9503179 สามารถเพิ่ มเติม ได้ ที่
www.khuiban-go.th หรือ เพจ Facebook อบต.คุยบ้านโอง
4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ยื่นใบสมัคร
ต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ใน
เอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
(๑) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาวุฒิการศึกษา ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
(4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X 1.5 นิ้ว
รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(5) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 6 ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
(6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ทะเบียนสมรสหรือใบ
ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นนั้ ตั้งแต่ตน้

-35. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสมัคร
สอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
6. หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่ อปฏิบัติงานจะยึดหลัก “สมรรถนะ”ที่ จำเป็นต้องใช้
สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ได้แก่ การสอบข้อเขียน การทดสอบ การ
ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรกำหนด
เพื่อประเมินบุคคลตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ก. ทดสอบประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ทดสอบความรู้ความเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล และระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในตำแหน่ง
ข. ทดสอบประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัยและอัตนัย) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติในตำแหน่ง
ค. ทดสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว การศึกษา
การทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น จากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ
ตำแหน่ง ภารโรง
ค. ทดสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติม
อีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถประสบการณ์ ท่างที วาจา อุปนิสัย ปฏิภาณ ไหวพริบ การทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏ
ทางอื่น จากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ
7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถอื ว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้ อยละ ๖๐ ของสมรรถนะแต่ล ะด้าน ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสรร
หาและเลือกสรรกำหนด การดำเนินการจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนทีส่ อบได้
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ ข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 25 มิถุนายน
๒๕64 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กำแพงเพชร
9. กำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
กำหนดการสอบเพื่ อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ าง ในวันที่ 2 กรกฎาคม
๒๕64 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้
(๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
(๒) เวลา ๑๓.3๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

-4๑0. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการสรรหาและเลื อกสรร
ตามลำดั บคะแนนที่สอบได้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕64 ณ องค์การบริห ารส่ วนตำบลคุยบ้ านโอง อำเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
11. การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง จะขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ โดยเรียงลำดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้มีสิทธิได้ขึ้นลำดับก่อน
และบั ญชีผู้ ผ่านการเลื อกสรรมีกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการขึ้นบัญ ชีผู้ ผ่านการเลื อกสรร เว้นแต่
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าวใหม่ บัญชีรายชื่อผู้
ได้รับการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้าง ในรูปแบบของคณะกรรมการโดยยึดหลักสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ความเสมอภาพและ
ความเป็ น ธรรม อย่ าหลงเชื่อ หรื อยิ น ยอมเสี ยทรัพ ย์ ให้ แก่ บุ คคลหรือ กลุ่ มบุ ค คล หรือผู้ ที่ อ้างว่าสามารถ
ช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการแอบอ้างทุจริต เพื่อให้ การผ่านเลือกสรรได้ โปรด
แจ้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบเพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.๒๕64

(นายชอบ รอดกสิกรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง

ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
อัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาการจ้าง
*************************
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านโยธา ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
2. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ถอดแบบ เพือ่ สำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ ค ำแนะนำ ตอบปั ญ หาและฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ งานโยธาที่ ต นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ที่มาติดต่องานด้านโยธาเพื่อให้เกิด
ความรู้ และความเข้าใจหรือความพึงพอใจ

/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง...

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างในอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา
สำรวจ สถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชารหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าให้ใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธาก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา
สำรวจ สถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชารหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าให้ใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไม่ตำ่ กว่านี้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธาก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชารหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กำหนดว่าให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
4. อัตราค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตามคุณวุฒิ) ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ดังนี้
1. วุฒิ ปวช. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
2. วุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
3. วุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
เงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างจังหวัด
กำแพงเพชร
5. ระยะเวลาจ้าง
ระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน 3 ปี

หมายเหตุ: มีการประเมินการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน

ผนวก ข
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*********************************************************************
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1.ความรู้ (ภาค ก.)
100 คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน วันที 1
ความรู้ความสามารถทั่วไป
กรกฎาคม 2564 เวลา
- การคิดวิเคราะห์
9.30 – 10.30 น. ณ ห้อง
- หลักภาษาไทย
ประชุมองค์การบริหารส่วน
- พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลคุยบ้านโอง
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาค ข.)
100 คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน วันที 1
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252และแก้ไข
กรกฎาคม 2564 เวลา
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
10.30 – 11.30 น. ณ ห้อง
- พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไข
ประชุมองค์การบริหารส่วน
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ตำบลคุยบ้านโอง
- พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535
3. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
100 คะแนน โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติการ
กรกฎาคม 2564 ณ
ทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุย
จากการสัมภาษณ์ ทัง้ นี้อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมก็ได้ เพื่อ
บ้านโอง เวลา 13.30 น.
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตหิ น้าที่ ท่างท่าวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่าง
อื่น เป็นต้น
รวม
300 คะแนน

ผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ภารโรง
1. หน้าที่และความผิดรับชอบ
เปิด-ปิด สำนักงาน ทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารสถานที่ (ภายนอก) ให้มีความสะอาดเรียบร้อย
ตัดแต่ งสวนหย่อม พร้อมดูแลรักษาต้นในภายในบริเวณองค์ก ารบริห ารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ดูแลรักษา
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ในกรณี ที่จำเป็ นเพื่ อประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อาจมีคำสั่ ง
มอบหมายให้พนักงานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ได้ โดยไม่
ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือเป็น การ
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
2. ค่าตอบแทน
ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท
3. สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทาง
ช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
5. ระยะเวลาจ้าง
ระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน 1 ปี

หมายเหตุ: มีการประเมินการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน

