เอกสำรแนบ ๔

ประกาศสานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ .
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตาแหน่งนักวิชาการขนส่ง
-------------------------------------------ด้วยสานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะ
กิจ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/210 ลง
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และคาสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 417/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสานักงานขนส่ง
จังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
1.๑ ตำแหน่งนักวิชำกำรขนส่ง กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
ปฏิบัติงาน ณ สานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ .
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ
(1) ส่ งเสริ มสวั สดิ ภาพการขนส่ ง การแก้ ไขปั ญ หาเกี่ ยวกั บการขนส่ ง ตลอดจน
การรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
(2) ควบคุม กากับ ดูแลการขนส่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ พิ จารณาเกี่ ยวกั บ การประกอบการขนส่ ง เพื่ อให้ ถู กต้ อ ง
และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มีการกาหนดไว้
(4) ศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและการคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผน
(5) วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ในการพั ฒนา
การขนส่งและคมนาคมทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค
(6) ดาเนิน การด้านทะเบีย นและภาษีรถ และด้านใบอนุญ าตผู้ ขับรถให้เป็น ไป
ตามกฎหมาย
(7) วางแผนการท างานที่ รั บผิ ดชอบเพื่ อให้ การด าเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
(8) ประสานการทางานร่วมกันกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(9) จัดทารายงานและเผยแพร่งานวิชาการทางด้านขนส่งและการคมนาคม เพื่อให้
ความรู้คาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
(10) ปฏิ บัติ งานและสนั บสนุ นงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่ อให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
อัตรำว่ำง 6 อัตรา
ค่ำตอบแทน 1๘,๐00 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเว้นเฉพาะสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบ
พิธีฮัจญ์
/ระยะเวลาการจ้าง.....

-2ระยะเวลำกำรจ้ำง ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565
และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ไ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็ นผู้พ้ นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า ง
ของราชการส่วนท้องถิ่น
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร ทั้งนี้
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความ
ในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ
สามเณรในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานขนส่งจังหวัด
กาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและ
เอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน
3.2 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ ารับการเลื อกสรรจะต้ องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ที่สมัคร
อันมี ผลท าให้ผู้ส มัครไม่มีสิ ทธิสมั ครตามประกาศรับสมัครดัง กล่าว ให้ ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันโมฆะสาหรับผู้นั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ
/3.3 เอกสาร...

-33.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
(1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3 x 4 ซม. (1 นิ้ว)
โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จานวน 2 รูป และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 9 กรกฎำคม 2564 จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ ในกรณีที่ไ ม่สามารถ
นาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุ
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมา
ยื่นแทนได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ จานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
(5) สาเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
(๖) ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส (เฉพาะผู้ ส มั ค รเพศหญิ ง )
หนังสือสาคัญการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวน
อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้ง นี้ ในสำเนำเอกสำรทุก ฉบับ ให้ผู้ส มัค รเขีย นคำรับ รองว่ำ “สำเนำถูก ต้อ ง” ลงชื่อ วัน ที่ และระบุ
เลขประจำตัวผู้สมัครกำกับไว้มุมบนด้ำนขวำทุกหน้ำของสำเนำเอกสำร
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ/สมรรถนะ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร เกณฑ์กำรตัดสิน และกำหนด วัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
กำรประเมิน
สานั กงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จะประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทัก ษะ/สมรรถนะ หลัก เกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร เกณฑ์ การตั ดสิน และก าหนด วัน เวลา
สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ภำยในวันที่ 12 กรกฎำคม 2564 ณ สานักงานขนส่งจัง หวัด
กาฬสินธุ์ และทางเว็บไซต์https://www.dlt.go.th/site/kalasin (สานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์)
5. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
5.1 สานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับ
คะแนนที่สอบได้ ให้ทราบ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และทางเว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/site/kalasin
(สานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์)
5.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ให้เรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
หากคะแนนเท่ า กั น ให้ ผู้ ได้ รั บ เลขประจ าตั ว สอบก่ อ นเป็ น ผู้ อ ยู่ ในล าดั บ ที่ สู ง กว่ า และบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า น
การเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าว
กาหนดให้ใช้สาหรับการบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น

/6. การจัดทา...

-46. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
6.๑ การท าสั ญ ญาจ้ างเป็ น พนั ก งานราชการเฉพาะกิ จ จะเป็ น ไปตามล าดั บ ที่ ส อบได้
หากผู้ผ่านการเลือกสรรถึงลาดับที่จะจัดจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ว่าง จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับ
การจัดทาสัญญาจ้าง
6.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564

(นางสาวพรพิศ มิ่งมาศ)
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์

