ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลผาเลือด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จะดาเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอานาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนั กงานส่ ว นตาบลจั งหวัด อุตรดิตถ์ เรื่องหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลผาเลือด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน ๑ อัตรา
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จานวน 2 อัตรา
รายละเอียดตาแหน่งปรากฏอยู่ในเอกสารการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด อุตรดิตถ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗
หมวด ๑ ข้อ ๔ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานส่วนตาบล
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

-๒๓. ข้อห้ามสาหรับพระภิกษุและสามเณร
ผู้สมัครสอบที่อยู่ระหว่างบวชเป็นพระภิกษุและสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบ และเข้าสอบ
ตามหนั งสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๔ เรื่อง
พระภิกษุสมัครสอบ
๔. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบตาแหน่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามเอกสารแนบ
ท้ายประกาศรับสมัครสอบ ฯ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ)
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ติ ด ต่ อ ขอยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐานด้ ว ยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม ๒๕61 ในวันเวลาราชการ ณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครสอบ ฯ
ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาให้ตรวจสอบและยื่นฉบับสาเนาที่รับรอง
ความถูกต้อง ๑ ชุด ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้
๖.๑ สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าว
เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้อง
สาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปดดรับสมัครสอบ
๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา สวมเสื้อสีสุภาพ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้
ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
๖.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
๖.5 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๖.6 ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ ตั ว –ชื่ อ สกุ ล หรื อ ใบส าคั ญ
การสมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
สาหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้ สาเนาเอกสารที่นามายื่นทุกชนิดให้ใช้ กระดาษขนาด A๔
เท่านั้น ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้ สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้ว น
จะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ใ นการรั บ สมั ค รสอบ และไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การจ้ า งเป็ น พนั ก งานจ้ า งของ
องค์การบริหารส่วนตาบลผาเลือด
๗. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ
๘.๑ ประกาศรายชื่อผู้ มี สิ ทธิ เข้าสอบคั ดเลื อก ตารางสอบ สถานที่ ส อบ และระเบีย บ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลผาเลือด
๘.๒ กาหนดวันสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ในวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลผาเลือด (ชั้น ๒)

-๓๘.๓ รายละเอียดวิชาที่จะดาเนินการสอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบพร้อมกับรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามข้อ ๘.๑
๙. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร กาหนดคะแนน รวม 3๐๐ คะแนน
แยกรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยคานึงถึง
ระดับความรู้ และความสามารถ ที่ต้องการของแต่ละตาแหน่ง ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 1๐๐ คะแนน
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 1๐๐ คะแนน
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใด เพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม ความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) ในแต่ละภาคต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค.) ต่อไป
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐ โดยคานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
๑๑. การประกาศผลการสอบคัดเลือก การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก
๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลผาเลือด จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 20
สิงหาคม 2561 โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวม
เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถ
ทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑๑.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลผาเลือด จะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้น
บัญชีแต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๑.๓ ผู้ใดขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบได้ คือ
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้ นั้ น ไม่ ม ารายงานตั ว เพื่ อ เข้ า ท างานภายในเวลาที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ตาบลผาเลือดกาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

-๔๑๒. เงื่อนไขการจ้างพนักงานจ้าง
๑๒.๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ากว่านี้ หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือน
ละ 11,500.-บาท และค่าครองชีพตามกฎหมายกาหนด
- ผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของ
ส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรื อ ไม่ น อยกว่ า 4 ปี ต่ อ จากวุ ฒิ ประกาศนี ย บั ตรมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้น หรื อเที ย บเท่ า ให้ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 10,84๐.-บาท และค่าครองชีพตามกฎหมายกาหนด
๑๒.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
- ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า
5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน (รายละเอียดตามหนังสือ สานักงาน ก.จ.,ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว 3 ลงวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๕๔) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท
และค่าครองชีพตามกฎหมายกาหนด
๑๒.3 สาหรับผู้ ได้รับ การสอบคัดเลือกได้ จะแจ้งให้ มารายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่ ง ขั น ได้ ต ามล าดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ โดยให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนตามคุ ณ วุ ฒิ ที่ ก าหนดเป็ น
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ เ ปด ด รั บ สมั ค รฯ และท าสั ญ ญาจ้ า งต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อน
องค์การบริหารส่วนตาบลผาเลือด สงวนสิทธิในกรณีหากความรู้ ความสามารถ และความ
ประพฤติไม่เหมาะสม จะเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ต้องได้รับคายินยอมจากผู้รับจ้าง หรือไม่ต้องรอให้ครบกาหนด
สัญญาจ้างก็ได้
ทั้งนี้ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครติดตาม
วัน เวลา สถานที่ และกาหนดการต่าง ๆ ตามประกาศที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ด้วยตนเอง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61

( นายชาญณรงค์ สังข์เงิน )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผาเลือด

เอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
**********
1.ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรง
ตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อ สร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรื อตรวจการจ้ างตามที่ได้รั บ
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 เพื่ อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสารวจ งานช่าง
รังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้าน
ช่างโยธา การคานวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงาน
ด้านช่างโยธา การให้คาปรึ กษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

-22.คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
เทคนิ คสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือ ใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธาหรือทางอื่นที่
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.มีความรู้ที่จาเป็นในงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายองค์การบริหารส่วนตาบล กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ทัก ษะการประสานงาน ทั ก ษะการเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ ทั ก ษะการบริ ห ารข้ อ มู ล อย่ า งเหมาะสมแก่ ก าร
ปฏิบัติงานในหน้าที่
4.มีความรู้ ทั่วไปเรื่องชุมชน ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5.มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ
6.มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้องแม่นยา

เอกสารหมายเลข 2 ท้ายประกาศ
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
**********
1.ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยศึกษาให้มี
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก จัดทาสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนประเภทต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ใน
การดูแลเด็กเล็ก หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จั ดอบรมสั่ ง สอนและจัด กิจกรรมเพื่อพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี คุณลั ก ษณะที่ พึงประสงค์และ
คุณลักษณะตามวัย
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็ก จัดสิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ โดยปฏิบัติงานดูแลเด็ก
รวมกันไม่ต่ากว่า 5 ปี (รายละเอียดตามหนังสือ สานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว 3
ลงวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๕๔) และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะของ
งานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการ ทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ ได้ปฏิบัติหรือ
มีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ ทดลองปฏิบัติ เกี่ยวกับหน้าที่การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนอนุบาล หรือ
ปฐมวัย หรือปฐมศึกษา
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านดูแลเด็ก และเข้าใจจิตวิทยาเด็กเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3.มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ในด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

-24.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5.มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6.มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนร่วม สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

