ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตาอ็อง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
******************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลตาอ็อง ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 417/19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด สุรินทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 417/4 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน)
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่ ส มประกอบ หรื อเป็ น โรคตามที่ กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็น ลั ก ษณะต้ องห้ ามเบื้ องต้ นส าหรับ
พนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
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อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นบุคคลเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ ที่ ผ่ านการสรรหาและเลื อ กสรร ในวัน ที่ ท าสั ญ ญาจ้ าง ต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริ หารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครสอบแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาอ็อง อาเภอเมืองสุริน ทร์ จังหวัดสุริน ทร์ ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ให้ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 3 แผ่น
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ ที่รับรองให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ
จานวน 1 ฉบับ
6) เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส และหลักฐานการผ่าน
การเกณฑ์ทหาร ฯลฯ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตาแหน่งละ 100 บาท
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
3.4.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น
เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้
3.4.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ งตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และต้ อ งกรอก
รายละเอีย ดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลั กฐานในการสมัครให้ ถูกต้องครบถ้ว น ในกรณี ที่ เกิด ความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่า
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ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตาอ็ อ ง โดยคณะกรรมการด าเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรเป็ น
พนักงานจ้าง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตาอ็อง อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และจะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30
น. เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตาอ็อง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ส อบได้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนน
ที่สอบได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียน) และคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
รวมกั น มากกว่ า เป็ น ผู้ อ ยู่ ในล าดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ าได้ ค ะแนนเท่ ากั น จะให้ ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนใน
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
องค์การบริห ารส่วนตาบลตาอ็อง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลาดับ
คะแนนที่สอบได้ ตามที่ป ระกาศไว้ในข้อ 6 ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ บอร์ดประชาสั มพันธ์ องค์การ
บริหารส่วนตาบลตาอ็อง โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลตาอ็อง อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุและจัดจ้างใน
ตาแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาอ็อง ในการบริหารจัดการกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลตาอ็องกาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลตาอ็อง ดาเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับเลือกสรรหรือมีพฤติกรรมในทานองเดียวกันนี้โปรด
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาอ็อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดสรรพนักงานจ้าง
*****************
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
- ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง
- อัตราว่าง
1 อัตรา
- อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท
- สิทธิประโยชน์
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน)
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2563
- คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
เทคนิ ค วิศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เทคนิ ค เครื่ อ งเย็ น และปรับ อากาศ ไฟฟ้ าก าลั ง อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ เทคโนโลยี
โทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
(โดยให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
- หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ
กากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการ
ใช้งาน ดูแล บารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้าสื่ อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ในภารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
1.2 จั ด ท าทะเบี ย น รวบรวม และเก็ บ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ข องการใช้ ง าน เพื่ อ การวางแผน
บารุงรักษา
1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน
หรือกฎหมายกาหนด
1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มี
จานวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หา แก้ ไขปั ญ หา ให้ แ ก่ผู้ ใช้งานและผู้ รับ บริก าร ทั้ งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.2 ประสาน แลกเปลี่ ย นความรู้และข้อ มูล ต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอกหน่ ว ยงานเพื่ อ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินสมรรถนะตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
-2ประเมิน
สมรรถนะที่จะประเมิน
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ครั้งที่
1
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะงานใน
100
สอบข้อเขียน
หน้าที่
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลข
-วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการ
ใช้ภาษา การสะกดคา
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
2
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
100
สอบสัมภาษณ์
-บุคลิกภาพทั่วไป ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
ทัศนคติ แรงจูงใจ และมนุษย์สัมพันธ์
- ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตาบลตาอ็อง จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 ในวันเดียวกัน ซึง่ ผู้สอบต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

