ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก ประจาปีงบประมาณ 2566
**********************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก
ดั ง นั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 15และมาตรา 25 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ ว นตาบลจัง หวั ด มหาสารคาม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 ตาแหน่ง ดังนี้
1. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง จานวน 1 อัตรา
2. ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สานักปลัด จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติแต่ละตาแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับในแต่ละ
ตาแหน่ง ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก 1 ท้ายประกาศ ฯ นี้)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม กาหนดให้ผู้ที่จะได้รับการจ้าง
เป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 4 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ปี และไม่เกิน ๖๐ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด ดังนี้
(ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข)วัณโรคในระยะอันตราย
(ค)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง)โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
/6. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง...

-2๖. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๙. ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้สมัครสอบตาแหน่งใดจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามที่กาหนดไว้ในแต่ละตาแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก 1 ท้ายประกาศ ฯ นี้)
2.3 สาหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/
2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสัง่ มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน
2521
2.4 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศสอบจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่น และแสดงหลักฐานตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบแข่ง
ขันได้ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
2.5 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งไม่ตรงมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 ท้ายประกาศ ฯ นี้ จะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัครสอบ
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งดังกล่าวสามารถ
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2565
เวล า ๐๘ .๓ ๐ น . – ๑๖. ๓๐ น . ณ ที่ ท า กา รอ งค์ กา รบ ริ ห าร ส่ ว น ต า บล เลิ งแ ฝก อ า เภ อกุ ดรั ง
จังหวัดมหาสารคามในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-706511
หรือทางเว็บไซต์ www.lerngfak.go.th
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบ
ด้วยลายมือชื่อของตนเอง พร้อมนาเอกสารฉบับจริงและสาเนารับรองความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด ในวันรับ
สมัครดังต่อไปนี้
4.1 สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง ระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบปริญญา อย่างใด
อย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัครสอบ
/4.2 รูปถ่ายหน้าตรง...

-34.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ให้ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว หรือ ¾ ซม. ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย จานวน 3 ใบ
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.5 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
กาหนด ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
4.๖ เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส และหลักฐานการผ่านการ
เกณฑ์ทหาร ฯลฯ (ถ้ามี)
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครสอบ ต้องรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรง
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.เลิงแฝก และหากมีการ
ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย และผู้สมัครสอบจะต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้
ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนจนทาให้ไม่
สามารถติดต่อได้ผู้สอบแข่งขันจะเรียกสิทธิใดๆ ไม่ได้
5.2 ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสาหรับตาแหน่งที่สมัคร อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท
และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิก การ
สอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะ ผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
๗. อัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาการจ้าง และสิทธิประโยชน์อื่น
๗.๑ พนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ
ระยะเวลาการจ้างตามกรอบอัตรากาลังพนักงาน ๒๕64– ๒๕๖6 โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลา
จ้างได้อีก ไม่เกินครั้งละ 3 ปี
อัตราค่าตอบแทน
วุฒิ ปวช. 9,400 บาท/ เดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด
วุฒิ ปวท. 10,840 บาท/เดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด
วุฒิ ปวส. 11,500 บาท /เดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเลิ ง แฝก จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รับ การเลื อกสรรฯ ในวั น ที่
14 ธั น วาคม 2565 ณ ที่ท าการองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเลิ ง แฝก หรื อสอบถามทางโทรศัพ ท์ห มายเลข
043-706511 ในวัน เวลา ราชการ และทางเว็ปไซต์ www.lerngfak.go.th
9. กาหนด วัน เวลา สถานที่ เลือกสรรและหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
/- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป...

-4- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565
เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก
- สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565
เวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก
- สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (วิธีสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ แบ่งเป็น 3 ภาค คะแนน
รวม 300 คะแนน ดังนี้
- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทดสอบความรู้
ความสามารถที่ต้องการแต่ละตาแหน่งตามที่กาหนด โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
- สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทดสอบ
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) , และวิธีการสอบปฏิบัติ
- สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
10. เกณฑ์การตัดสิน
ผ่านการเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในแต่ภาคไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60
11. ประกาศผลการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลเลิง แฝก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ได้ในภาค ก ภาค ข
ภาค ค ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่
สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ
12. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
12.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลาดับที่จากผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผ่ านการเลือกสรรคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ ผ่านการเลื อกสรรที่ได้คะแนนภาค
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่ได้คะแนนภาคความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า ในกรณีที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้รับเลขประจาตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
12.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ ประกาศขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
12.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการสั่งจ้างในตาแหน่งที่เลือกสรรได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาหนด
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่จะสั่งจ้างในตาแหน่งที่เลือกสรรได้
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-5๑3. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง
1. ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ จะได้รับการสั่งจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) แล้วเท่านั้นตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้
โดยจะต้องทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างของ อบต.เลิงแฝก จะต้องทาสัญญาค้าประกั น ซึ่งอาจค้าประกันด้วย
บุ ค คลที่ เ ป็ น ข้ า ราชการรั บ เงิ น เดื อ นตั้ ง แต่ ร ะดั บ ช านาญงาน ขึ้ น ไป หรื อ ด้ ว ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง ทางราชการ
ที่รับผิดชอบในการประเมินราคาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทถ้วน
2. ถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรได้ และถึงลาดับที่ ที่จะได้รับการสั่งจ้างในตาแหน่งที่เลือกสรรได้มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าที่ได้กาหนดในประกาศฯ นี้ จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธ์ใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองมิได้
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ มีระยะเวลาการจ้างกาหนดไว้ ระหว่างสัญญาจ้างจะมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒565

(นายโชคชัย แก้วไชย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจาปีงบประมาณ 2566
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
**********************************************
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ สถาปัตยกรรม หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิค
วิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
รับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง
ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและ รายการเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อม
รายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง
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2.1 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หาและฝึ กอบรมเกี่ ย วกั บ งานโยธาที่ ต นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความ
ช่ว ยเหลื อ และร่ ว มมื อในงานโยธา และแลกเปลี่ ยนความรู้ค วามเชี่ย วชาญที่ เ ป็น ประโยชน์ ต่อ การท า งานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
***********************************************

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2566
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
***************************************************
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เป็นชาย
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
3. มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ส่วนบุคคล และมีความรู้ความสามารถและความชานาญงานใน
หน้าที่ ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายและมีประสบการณ์ ในการชับรถยนต์อย่างน้อย 5 ปี หากมีความรู้
ความสามารถในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาและมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยจะต้องมี
หนังสือรับรองจากหน่วยงาน และมีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่แ ละได้รับใบอนุญาตขับ
รถยนต์ประเภท 2 ตามกฎหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สาหรับพระภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบแข่งขันและไม่อาจให้เข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ บารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
***********************************************

ภาคผนวก ข
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2566
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยการประเมินสมรรถนะ
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
***************************
หลักสูตรและวิธีการสอบ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค โดยมีคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามตาแหน่ง
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (คะแนน 50 คะแนน)
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น ตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
และข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนน 50 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จาก
คาหรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วิธีสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
- การขับรถยนต์
- การดูแลรถยนต์ บารุงรักษา แก้ไขข้อข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
- การทาความสะอาดรถยนต์
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. ประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ
๒. วิสัยทัศน์ในการทางานประสบการณ์ในตาแหน่ง
๓. การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย
๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
๕. มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ภาคผนวก ข
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยการประเมินสมรรถนะ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
***************************
หลักสูตรและวิธีการสอบ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค โดยมีคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามตาแหน่ง
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (คะแนน 50 คะแนน)
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น ตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
และข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนน 50 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จาก
คาหรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งโดยเฉพาะ
โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย และวิธีสอบปฏิบัติ ในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
2.2 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.3 งานสารวจ
2.4 งานประมาณราคา
2.5 งานเขียนแบบคอมพิวเตอร์
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. ประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ
๒. วิสัยทัศน์ในการทางานประสบการณ์ในตาแหน่ง
๓. การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย
๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
๕. มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม
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ภาคผนวก ค
กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ วันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2565
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
**********************
วัน-เดือน-ปี
16 พฤศจิกายน 2565
25 พ.ย. - 7 ธ.ค 2565
14 ธันวาคม 2565
19 ธันวาคม 2565
23 ธันวาคม 2565

กาหนดการ
ประกาศรับสมัครฯ
รับสมัครฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ประกาศผลการสรรหาฯ

หมายเหตุ
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก

ตารางกาหนดวันเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลเลิงแฝก อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
วัน-เดือน-ปี/และเวลา
19 ธันวาคม 2565
เวลา 09.30 น. – 10.30 น.
19 ธันวาคม 2565
เวลา 10.30 น. - 12.00 น.
19 ธันวาคม 2564
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.)
สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข.)
สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(ภาค ค.)

*หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
และวิธีการสอบปฏิบัติ
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

