ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
---------------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
อาศัยอำนาจตามความข้อ 20 ประกอบข้อ ๒๑ แห่ งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง และชื่อตำแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผูช้ ่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา) กำหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีใ่ น
พรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ (คุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.9 จะพิจารณาตรวจสอบก่อนการลงนามในสัญญาจ้าง) ผู้ที่
ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ
พรรคการเมื อ ง เจ้ าหน้ าที่ ในพรรคการเมื อ ง ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น คณะผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิก สภาท้ อ งถิ่ น
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตามผนวก ก)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วย
ตนเองตั้ งแต่ วั น ที่ 20– 29 มิถุ น ายน 2565 ในวัน และเวลาราชการ ตั้ งแต่เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น.
ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส สอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ ใส หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐-๕๔88-9909 และทางเพจ facebook องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลแม่ ใ ส
www.maesaisao.go.th
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
3.2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๑ ฉบับ
3.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน ๑ ฉบับ
3.2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
3.2.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎก.พ. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยากำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ
3.2.5 สำเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง หรือ หลักฐานการสำเร็จ
การศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
3.2.6 สำเนาทะเบียนผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) จำนวน ๑ ฉบับ
3.2.7 สำเนาหลักฐานอื่นเช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล,ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัครต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กำหนด
ในประกาศฉบับนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน กรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ในประกาศนี้ หรือตามข้อความที่แจ้งใน
ใบสมั ค รหรื อเอกสารที่ ใช้ในการประกอบใบสมั ค รไม่ ถูก ต้ องครบถ้ว นหรือ คุ ณ วุฒิ ที่ ใช้ ในการสมั ครไม่ ถูก ต้ อ ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสจะไม่รับสมัครหรือถอนชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ โดยถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องเสีย ค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)ค่ าธรรมเนียม
สอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้า สอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
เนื่ องจากมีการทุจ ริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้ สมัครสอบเฉพาะผู้ ที่มิได้มีส่ว น
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
3.4.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบั ติทั่วไป
และคุณ สมบั ติเฉพาะตำแหน่ งที่ส มัค รสอบตรงตามที่ป ระกาศรับสมัครจริง ในกรณี ตรวจสอบพบว่าผู้ ส มัครมี
คุณ สมบั ติ ไม่ ครบถ้ว นตามที่ กำหนดไว้ในประกาศนี้ ห รือข้ อความที่ แจ้งไว้ในใบสมั คร หรือเอกสารที่ ใช้ในการ
ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
3.4.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศฯ นี้ จะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง
๔.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ตารางสอบ
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ ทราบในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ที่ทำการ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล แ ม่ ใส แ ล ะ ท า ง เพ จ facebook อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล แ ม่ ใส
,www.maesaisao.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหาและเลือกสรร
5.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
5.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
5.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สัมภาษณ์ (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(รายละเอียดอยู่ที่ ผนวก ข)
หมายเหตุผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
6. กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับขั้นตอน

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1.การสอบภาค ก (ความรู้
ความสามารถทั่วไป)

4 กรกฎาคม 2565

09.00-12.00 น.

ณ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ใส

การแต่งกาย
ชุดสุภาพ

2.การสอบภาค ข (ความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)

4 กรกฎาคม 2565

13.00-16.00 น.

ณ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ใส

การแต่งกาย
ชุดสุภาพ

3.การสอบภาค ค
(ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

5 กรกฎาคม 2565

09.00 น.เป็นต้นไป

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ใส

การแต่งกาย
ชุดสุภาพ

4.ประกาศรายชื่อผู้สอบได้

7 กรกฎาคม 2565

13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ใส
และทางเพจfacebookองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใส
www.maesaisao.go.th

7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกภาคไม่
ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การดำเนินการจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สอบที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้มี
สิทธิขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส และทางเพจ facebook องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตำบลแม่ใส www.maesaisao.go.th โดยบั ญ ชีรายชื่อดังกล่ าวให้ เป็น อัน ยกเลิ กหรือสิ้ น สุ ดผลไปเมื่ อ
เลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกัน
นี้ใหม่แล้วแต่กรณี
9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
- ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการทำสัญญาจ้างตามระยะเวลาทีอ่ งค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ใสกำหนด
- ผู้ที่ได้รับ การเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบ ตามตำแหน่งว่างของ
องค์การบริหารส่ว นตำบลแม่ใส โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจั งหวัดพะเยา (ก.อบต.
จังหวัดพะเยา)
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานตามภารกิจดังกล่าว
โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรั พย์สินให้แก่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้
- ในกรณีตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศรับ
สมัครหรือมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จะถือว่าผู้สมัครผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้า
รับการสรรหาและเลือกสรรตั้งแต่ตน้
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายสาคร นาต๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

ผนวก ก. เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
..................................................
๑. ประเภทของพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
2. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำาเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ
กำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้านการปฏิบัติการ
3.1.1 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
3.1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและ รายการเพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3 ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่า ก่อสร้าง
3.1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ มอบหมาย
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
3.1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง
3.2 ด้านการบริการ
3.2.1 ให้ ค ำแนะนำ ตอบปั ญ หาและฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ งานโยธาที่ ต นมี ค วามรับ ผิ ด ชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
3.2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อ ขอ
ความช่วยเหลื อและร่ว มมือในงานโยธา และแลกเปลี่ ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่ วข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2.3 ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรื อ ทางเทคนิ ค วิ ศ วกรรมสำรวจ เทคนิ ค วิ ศ วกรรมโยธา ก่ อ สร้ า ง เทคนิ ค สถาปั ต ยกรรม โยธา สำรวจ
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้

4.2 ได้รับ ประกาศนีย บั ตรวิช าชีพเทคนิคหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิ ช าหรื อ ทางเทคนิ ค วิ ศ วกรรมสำรวจ เทคนิ ค วิศ วกรรมโยธา เทคนิ ค การจั ด การงานก่ อ สร้า ง เทคนิ ค
สถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ ทาง
อื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
4.3 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่านี้ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิ คการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปั ตยกรรม
โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
5.อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิ

ค่าตอบแทน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

9,400
10,840
11,500

ค่าครองชีพ
ชั่วคราว
2,000
2,000
1,785

รวมค่าตอบแทน
เดือนละ
11,400
12,840
13,285

6.สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารผนวก ข. แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่ 10 มิถนุ ายน ๒๕๖5
-------------------------------------หลักสูตรและวิธีการสอบในการเลือกสรร ประกอบด้วย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๑. สอบภาค ก. (10๐ คะแนน)
- ทดสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน
(1) วิชาภาษาไทย
(2) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(4) รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
(5) พระราชบัญญัตสิ ภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 ถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
(6) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(7) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
(8) พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(9) พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
(10) พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(11) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2562
(12) สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองปัจจุบัน
2. สอบภาค ข. (10๐ คะแนน)
- ทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน
(1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้ และโครงสร้างเหล็ก
(3) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
(4) ความรู้เกีย่ วกับการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
(5) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง
(6) ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ และคอนกรีต เทคโนโลยี
(7) ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ” ชองตำแหน่งที่สมัครสอบ
3. สอบสัมภาษณ์ (10๐ คะแนน)
- โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการ
ทำงาน ประวัติการศึกษา พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น และการตอบคำถามของคณะกรรมการในการสัมภาษณ์ เช่น
ความรู้ที่อาจมีความจำเป็ นต้ องใช้ และเป็ นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความเป็นผู้นำ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

