ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
************************************************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอานาจตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ หมวด ๔ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (สาหรับผู้มีคุณวุฒิ)
(๑) ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
จานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับ
พนักงานส่วนตาบลดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง...

-๒(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ตาบล มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๓. กาหนดการรับสมัครและยื่นใบสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่
๘ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมกับใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน ๑ ปี (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๔)ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จานวน ๑
ฉบับ
(๕) สาเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตร...

-๓(๕) สาเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ โดยให้นาเอกสารฉบับจริงมา
แสดงด้วย
ในกรณีที่ผู้สาเร็จการศึกษาแล้วแต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติปริญญาบัตรให้อนุโลมให้
ผู้สมัครใช้สาเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่าได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติปริญญาอยู่แทน
ได้โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
คือวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
(๖) สาเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ
จานวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุลในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
๑) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
๒) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครและในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้
๓.๔ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสาหรับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร
จานวน ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการ
เลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการดาเนินการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตจึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
นั้นได้
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และกาหนดวัน เวลา
สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร

/๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ…

-๔๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา และระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินการ
เลือกสรร ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา อาเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง
๔.๒ กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
จะดาเนินการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานจ้าง ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านนา อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึด
หลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านากาหนด
ซึ่งประกอบด้วย
(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ค) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
สาหรับวิธีการประเมินแต่ละเรื่อง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนาจะเป็นผู้กาหนดโดย
สมรรถนะเรื่องหนึ่งอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลายๆเรื่อง
อาจประเมินด้วย
วิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามที่เห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว โดยอาจใช้การ
สอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จาลอง การตรวจสอบกับบุคคล
ที่อ้างอิง หรืออื่นๆตามที่เห็นสมควร
๖. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านนา
ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านา
กาหนด โดยได้คะแนนในแต่ละภาคการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๗. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
/๘. การขึ้นบัญชีผู้ผ่าน…

-๕๘. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร
๘.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านนา จะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน คะแนนสอบภาคปฏิบัติ และคะแนนสอบสัมภาษณ์
รวมกันสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลาดับที่
สูงกว่า หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หาก
คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบ
ภาคปฏิบัติเท่ากันอีกจะให้ผู้สมัครที่ได้เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๘.๒ บัญชีผผู้ ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๘.๓ กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างใน
งานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่
มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดระนอง อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การสรรหาและการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้
๙. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านนาเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดระนองแล้ว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
สัญชัย สมบัติมาศ
(นายสัญชัย สมบัติมาศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา

เอกสารแนบท้าย/หน้า ๑
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
ประเภท/ตาแหน่งพนักงานจ้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสาหับตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
ประเภทพนักงานจ้าง
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (สาหรับผู้มีคุณวุฒิ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธาที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด
หรือตามคาสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
- ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและ
บารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้า ช่องน้า
อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงานสารวจ
ต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สารวจทางเพื่อการก่อสร้าง สารวจและทดลองวัสดุ สารวจข้อมูลการจราจร
สารวจทางอุทกวิทยา สารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คานวณสามัญ ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา
สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และ
กฎหมายกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีความรู่ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา
ระยะเวลาการจ้าง
- ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
- ๖,๐๕๐.- บาท/เดือน หรือตามอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เอกสารแนบท้าย/หน้า ๒
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
รายละเอียดวิชาที่จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
---------------------------------------------หลักสูตรและวิธีการสอบ
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สาหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
- พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
- ระเบียบสานักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ อบต.
- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจและสังคม
(โดยวิธีสอบข้อเขียน)
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง
การปฏิบัติงานก่อสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง
- ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
(โดยวิธีสอบข้อเขียน)
๓. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง การสัมภาษณ์โดยวิธีการ
-ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากบุคลิกภาพ
ท่วงทีวาจา , ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ , มนุษยสัมพันธ์ , ทัศนคติ แรงจูงใจ
(โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)

