ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามที่ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลแก้มอ้น ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ
เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานจ้ า ง จ านวน 4 ต าแหน่ ง 4 อั ต รา ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 เมษายน 2561 ถึ ง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 นั้น
บัดนี้ การดาเนินการรับสมัครได้ดาเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ลาดับที่
1
2

ชื่อ - นามสกุล
นายศิวะวงศ์ ประเสริฐกุล
นายอภิสิทธิ์ สร้อยคา
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เลขประจาตัวผู้สมัครสอบ
001
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เลขประจาตัวผู้สมัครสอบ
001
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รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตาแหน่ง ผู้ชว่ ยนายช่างสารวจ
ลาดับที่
1

ชื่อ - นามสกุล
นายเกษม ศิริมณี

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
ลาดับที่
1

ชื่อ - นามสกุล
นายสัญญา กลมวงษ์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตาแหน่ง คนสวน
ลาดับที่
1

ชื่อ - นามสกุล
นายภาณุวัฒน์ จันแก่น

คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จะดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ภาค ก และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ภาค ข ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 เวลา 09.30–16.00 น. ณ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแก้ ม อ้ น อ าเภอจอมบึ ง
จังหวัดราชบุรี
2. ดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินสมรรถนะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ ประเมินจาก
ความรู้ ความสามารถหรื อ ทั ก ษะเฉพาะ และคุ ณ สมบั ติ ส่ ว นบุ คคลและทั ศ นคติ ในวัน ศุ ก ร์ ที่ 11 เดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. เป็ น ต้ น ไป ณ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแก้ ม อ้ น
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
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หลักสูตรและวิธกี ารดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภาค ข (ข้อเขียน)
และภาคความเหมาะสมกับ ตาแหน่ ง ภาค ค (สัมภาษณ์) โดยหลักสูตรวิธีดาเนินการสรรหาและเลื อกสรร
มีรายละเอียดดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
๑) เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๒) ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบล
๓) ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
๔) ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการ
๕) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือ
บทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยคหรือ
ข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการ อย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้
ความสามารถ
6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐
7) ทดสอบความรู้รอบตัวหรืออื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็ น การทดสอบความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และงานที่เกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

1 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เรื่องที่สอบ
1.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2. กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร
สาหรับ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
3. ความรู้เกี่ยวกับงานถอดแบบ การประมาณราคา การ
บริหารงาน ก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง การตรวจและ
ควบคุมงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง
4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคานวณโครงสร้างไม้และ
โครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ
5. ความรู้เกี่ยวกับการสารวจเพื่อการก่อสร้าง
6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง
7. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และ
คอนกรีตเทคโนโลยี
8. การดาเนินการป้องกันและแก้ปัญหาน้าท่วม การระบายน้า
และการบารุงรักษาแหล่งน้า

ที่

ตาแหน่ง

2 ผู้ช่วยนายช่างสารวจ

3 พนักงานดับเพลิง

4 คนสวน

เรื่องที่สอบ
1. ความรู้พื้นฐานด้านงานสารวจและการทาแผนที่
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD
และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณและเขียนแผนที่ การคานวณ
พื้นที่จากค่าพิกัด
4. ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียม
เบื้องต้น (GPS)
5. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ
ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการ
แปล ภาพถ่ายทางอากาศ
6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
4. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”
การตัดแต่งต้นไม้

3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
หน้ าที่ จากประวัติส่ ว นตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทางาน ท่ ว งทีว าจา อุปนิสั ยอารมณ์ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่
ปรากฏของผู้เข้าสอบ
4. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ในวันอังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายชูศักดิ์ เนตรธุวกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น

