
                                                                                                                                                                                                                

 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนกังานจางตามภารกิจ  
ประจําปงบประมาณ  2565 

............................................................................ 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง    อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  มีความ

ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ )          
ขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง   จํานวน  1  ตําแหนง  1  อัตรา   

อาศัยอํานาจตามความในหมวด 4   ขอ 18 ขอ 19 และขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี  26 กรกฎาคม 
2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน พ.ศ.2559  ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564 - 2566) 
ขององคการบริหารสวนตําบลบันนั งสาเรง   ท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   จังหวัดยะลา                 
(ก.อบต.จังหวัดยะลา)  ใหความเห็นชอบครั้งท่ี 4/2564  เม่ือวันท่ี 21  เมษายน 2564  จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)   เพ่ือปฏิบัติงานในกอง
ชางองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประเภทของพนกังานจาง  ช่ือตําแหนง  และรายละเอียดการจาง 
  1.1 พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)  ดังนี ้

   1.1.1  ผูชวยนายชางเขียนแบบ    จํานวน   1   อัตรา 
      2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร  
          2.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  ผูซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมเขา
ลักษณะตองหาม ตามขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  เม่ือวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2547  ดังนี้ 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบปในวันรับสมัคร   
   (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน 
สําหรับพนักงาน สวนตําบลดังนี้ 
         (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
         (ข)  วัณโรคระยะอันตราย 
         (ค)  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
         (ง)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
         (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง  

 (6)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภา 
 

ทองถ่ิน             
 

/(7)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ... 
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(7)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทํา 
ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ี ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน            
คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของขาราชการสวนทองถ่ินและตองนําใบรับรอง
แพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะ
ตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินมายื่นดวย 
   2.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   ผูสมัครสอบตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัครแตละตําแหนง (รายละเอียดแนบทายผนวก ก.) 
 

3. การรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 
ใหผูสมัคร รับใบสมัครและสมัครไดท่ี องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง ตั้งแต

วันท่ี  12 – 24  พฤษภาคม  2565  ในวัน เวลา ราชการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  073-372265 
                    4. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในวันสมัคร 
  ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัคร พรอมหลักฐาน ซ่ึงผูสมัคร
ไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้ 
  (1)  ใบสมัครพรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว     
ถายครั้งเดียวและถายมาแลวไมเกิน  6  เดือน จํานวน 3 รูป  
  (2)  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ 1 ฉบับ  
                              (3)  สําเนาหลักฐานการศึกษาท่ีใชในการสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
         (4)  ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันตรวจรางกายถึงวันยื่นใบ
สมัคร 
         (5)  สําเนาอ่ืนๆ เชนทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฯลฯ (ถามี) 
  สําหรับการสมัครสอบครั้งนี้ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองวาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติ
ท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ตรงตามประกาศรับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร  
พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน 

  ในกรณีท่ีตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้  หรือ
ขอความท่ีแจงไวในใบสมัครหรือเอกสารท่ีใชประกอบใบสมัครไมถูกตองครบถวน  หรือวุฒิท่ีใชในการสมัครไม
ถูกตอง  องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  หรืออาจถอน
ชื่อผูสมัครจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกหรือบัญชีผูไดรับการคัดเลือกไดตามกรณี  และหากมีกรณี
การปลอมแปลงเอกสารท่ีใชสมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 

5. คาธรรมเนียมในการสมัคร 
     ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร  100  บาท 
     คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมจายคืนไมวากรณีใดๆ เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้ง
นั้นท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริต  หรือสอไปในทางทุจริต  ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหกับผูสอบท่ีมิไดมี
สวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได 
 

       /6.การประกาศรายชื่อ... 
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         6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
         องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ ดังนี้ 
         6.1 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ ในวันท่ี  26  พฤษภาคม  2565  ณ ท่ีทําการ
องค ก ารบ ริห ารส วนตํ าบลบั นนั งส าเรง   อํ า เภ อ เมื อ งยะลา  จั งห วั ดยะลา  และทางเว็บ ไซต  
www.bannangsaleng.go.th 
         6.2  วัน  เวลา  และสถาน ท่ีสอบ  ในวัน ท่ี   31   พฤษภาคม   2565   เวลา            
10.00-12.00 น. ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ดังนี้ 
    เวลา  10.00 - 11.00   ทดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
            เวลา  11.00 - 12.00   ทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
                 6.3 ประกาศผลสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป  ในวันท่ี  31  พฤษภาคม 
2565 ภายในเวลา 15.30 น. ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัด
ยะลา www.bannangsaleng.go.th  และทางเพจ ของ อบต.บันนังสาเรง 
         6.4 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ในวันท่ี  1  มิถุนายน  
2565  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา ตั้งแตเวลา  
09.30 น.  เปนตนไป 
         6.5 ใหผูเขารับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
         (1) แตงกายใหสุภาพเรียบรอย  สุภาพสตรี  สวมเสื้อ  กระโปรง  สวมรองเทาหุมสน  
สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อ  กางเกงโดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทาหุมสน  ประพฤติตนเปนสุภาพชน 
         (2) นําบัตรประจําตัวประชาชน  และบัตรประจําตัวผูสอบพนักงานจางไปในวันสอบ
ดวย 
         (3) ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง  และคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ี
ดําเนินการสอบโดยเครงครัด 
         (4) ตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู 
         หากผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการสอบ  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริต  อาจ
ไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ  และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง  หรือ
ทุกวิชาก็ได 
   7.  หลักสูตรและวิธีการสอบ และระยะเวลาจางและคาตอบแทน 
            (รายละเอียดแนบทายผนวก ข.) 
 

                    8. เกณฑการตัดสิน 

      ผูท่ีจะถือวาไดรับการเลือกสรรจะตองเปนผูสอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐  

ในแตละภาค 
          9.  การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

      ประกาศโดยปดประกาศ ภายในวันท่ี   1  พฤษภาคม  2565  ณ  องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง   
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา ทางเว็บไซต  www.bannangsaleng.go.th ทางเพจ ของ อบต.บันนังสาเรง 
 
                                                                                                      /10.การข้ึนบัญชี... 
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10. การข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
                           การประกาศบัญชีรายชื่อผู ท่ีผานการเลือกสรรจะเรียงลําดับผู ท่ีไดคะแนนสูงสุด
ตามลําดับ   ในกรณีท่ีผูผานการเลือกสรรไดคะแนนเทากันใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใน
ลําดับสูงกวา การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๑ ปนับแตวันข้ึนบัญชี แตถามีการสอบ
อยางเดียวกันอีกและไดข้ึนบัญชี ผูสอบแขงขันไดใหมแลวบัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
 

       11. การจัดทําสัญญาจางและระยะเวลาการจาง 
    ผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการแตงตั้งตามลําดับท่ีสอบได  และทํา
สัญญาจางตามภารกิจ  ไมเกิน 4 ป  กับองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  ไมกอนวันท่ี ก.อบต.จังหวัด
ยะลา เห็นชอบ ท้ังนี้หากตรวจสอบพบภายหลังวา ผูนั้นขาดคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนดองคการบริหารสวน
ตําบลบันนังสาเรงกําหนด อาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูท่ีไดรับการเลือกสรรได  

  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

             ประกาศ ณ  วันท่ี   29   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

                  (นายมาหามะรุสดี  กอรเดร) 
                   นายกองคการบริหารสวนตาํบลบันนังสาเรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ภาคผนวก  ก. 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ  

ประจําปงบประมาณ 2565 ประเภทผูมีคุณวุฒิ  ตําแหนง ผูชวยนายชางเขยีนแบบ  
ลงวันท่ี  29  เมษายน  ๒๕๖5 

********************* 
พนักงานจางตามภารกิจ  ประเภทผูมีคุณวุฒิ  ตําแหนง   ผูชวยนายชางเขียนแบบ  

หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานดานเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปตยกรรม  งานแผนท่ี โครงการ  และงาน

ระบบตางๆ ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ  
1.2 ศึกษาขอมูลของวัสดุกอสราง  เพ่ือนํามาใชในงานเขียนแบบใหเกิดความ

สมบูรณ  
1.3 ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ  เพ่ือใชในการเปดสอบราคา

และนําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค  
1.4 ศึกษา  และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆท่ี

เก่ียวของกับงานเขียนแบบ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.5 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  
2. ดานการบริการ  

2.1 ใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบแก
ผูรวมงานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน  และใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง  

2.2 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และประชาชนท่ัวไปเพ่ือใหบริการและใหความ
ชวยเหลือในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปตยกรรม  เทคนิคการจัดการงานกอสราง  เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล  ชางกอสราง  กอสราง  ชางโยธา  ชางเขียนแบบ  เทคนิคสถาปตยกรรม  สถาปตยกรรม  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปตยกรรม  เทคนิคการจัดการงานกอสราง  เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรมเครื่องกล  ชางกอสราง  กอสราง  ชางโยธา  ชางเขียนแบบ  เทคนิคสถาปตยกรรม  
สถาปตยกรรม  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได  

    /3.ไดรับประกาศนียบัตร.... 
 



3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปตยกรรม  เทคนิคการจัดการงานกอสราง  เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล  ชางกอสราง  กอสราง  ชางโยธา  ชางเขียนแบบ  เทคนิคสถาปตยกรรม  สถาปตยกรรม  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
ความรูความสามารถท่ีตองการ  

1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย  
1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ 1  
1.2 ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว          ระดับ 1  
1.3 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1  
1.4 ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ 1  
1.5 ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน       ระดับ 1  
1.6 ความรูเรื่องการจัดการความรู      ระดับ 1  

2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย  
2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร       ระดับ 1  
2.2 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารขอมูล       ระดับ 1  

3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
3.1.2 การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม    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 การยึดม่ันในหลักเกณฑ      ระดับ 1  
3.2.3 การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน   ระดับ 1  

อัตราคาตอบแทน 
ตามคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้   

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ คุณวุฒิอยางอ่ืนท่ี เทียบไดในระดับเดียวกัน 
คาตอบแทนในอัตราเดือนละ   9,400.-  บาท 
 

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ี เทียบไดในระดับเดียวกัน 
คาตอบแทนในอัตราเดือนละ      10,840.-  บาท 
 

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณวุฒิอยางอ่ืน ท่ี เทียบไดไม ต่ํากวานี้ 
คาตอบแทนในอัตราเดือนละ   11,500.-  บาท 

การบรรจแุตงตั้ง 
ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนผูชวยนายชางเขียนแบบ สังกัด กองชาง 

ระยะเวลาการจาง 
   กําหนดระยะเวลาการจางไมเกิน  ๔  ป   



ภาคผนวก ข. 
 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ  

ประจําปงบประมาณ 2565 ประเภทผูมีคุณวุฒิ  ตําแหนง ผูชวยนายชางเขยีนแบบ  
ลงวันท่ี  29  เมษายน   ๒๕๖5 

หลักสูตรและวิธีการสอบ 

พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา 
ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) จํานวน  50  ขอ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

ทดสอบความรูความสามารถ หรือความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน 
และการบริหารสวนราการ และอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (แบบปรนัย) ดังนี้ 

1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม
จนถึงปจจุบัน 

2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

3.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4.  เหตุการณปจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
5.  ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
6.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
7.  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

 

ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง จํานวน 50 ขอ (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) เปนการทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย โดยคํานึงถึงระดับความรู
ความสามารถท่ีตองการดังนี้   
1.  ความรูเก่ียวกับงานสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ งานสถาปตยกรรม งานแผนท่ี 

งานวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบตางๆเพ่ือการกอสราง  
    2.  ความรูเก่ียวกับการประมาณราคา เทคนิคการกอสราง ตรวจและควบคุมงานกอสราง 
    3.  ความรูเก่ียวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร และคอนกรีตเทคโนโลยี 
   4.  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
   5.  กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา 
 

      ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)  (10๐ คะแนน) 
  โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี  จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา   
ประวัติการทางาน   และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ  ท้ังนี้อาจใชวิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได  เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน  ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความสามารถ  
ประสบการณ  ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ  ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ  การปรับตัว
กับผูรวมงานท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

วิธีการเลือกสรร  
   โดยใชวิธีการสอบขอเขียน แบบปรนัย แบงออกเปน 3 ภาค จํานวน  30๐  คะแนน  ดังนี้ 
   ภาค ก. สอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป          (จํานวน  100  คะแนน) 
  ภาค ข. สอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (จํานวน  100  คะแนน) 
   ภาค ค. สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง          (จํานวน  100  คะแนน) 

   ท้ังนี้ ผูท่ีมีสิทธิสอบภาค ค. ตองเปนผูสอบผานเกณฑ ภาค ก. และภาค ข. ไมต่ํากวารอยละ 60 
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	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง

