
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง 
                                               .................................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564 

  อาศัยอาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 
13  มาตรา 14  มาตรา 15  และมาตรา 25  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559  หมวด 4  ข้อ 19   จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพ่ือเข้ารับการ      
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง 
      1.1 พนักงานจ้างทั่วไป 
           1) สังกัด ส านักปลัด 
       - ต าแหน่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า          จ านวน  1  อัตรา 
      -  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถบรรทุกน้ า          จ านวน  1  อัตรา 
 

  2)  สังกัดกองช่าง 
        - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป                  จ านวน  1  อัตรา 

 
 

รายละเอียดแตล่ะต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย 
ประกาศนี้ 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

      ๒.๑  คุณสมบัติทัว่ไป 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
                               (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
                               (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                               (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ   
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่     
ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 

/(7) ไม่เป็นผู้เคย......... 
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(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า 
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
 

         ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทน  (รายละเอียดตามผนวก ก) 

๓.  การรับสมัคร 
     ๓.๑  วันเวลาและสถานที่รบัสมัคร 

    ผู้ประสงค์จะสมัคร   ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ด้วย
ตนเองได้ทีง่านการเจ้าหน้าที่   ส านักงานปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยยาง  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  
ระหว่างวันที่  29  ตุลาคม  2563  -  6  พฤศจิกายน  2563  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น.  (ในวันและ
เวลาราชการ)  โทร 044-756262  

     ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
             ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้ 

รับรองส าเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้  
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  เดือน  (นับถึงวันรับสมัคร)      จ านวน  ๓  รูป   
        (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
   (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 

  (๔)  ส าเนาวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ 
         จ านวน  1  ฉบับ 

   (๕)  ใบรับรองแพทย์  รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติทั่วไปในข้อ  ๒.1  (๔)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับตั้งแต่วัน
ตรวจร่างกาย         จ านวน  ๑  ฉบับ     
   (๖)  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ  -  สกุล  (ในกรณีที่ชื่อ  -  นามสกุล    
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ส าเนาใบทหารกองเกิน (สด.๙)  ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน  ส าเนา
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ชนิดที่  ๒  ส าหรับต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หนังสือรับรองแสดงการการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร  หรือหนังสือรับรองแสดงการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
          จ านวน  1  ฉบับ 
   ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ A4  เท่านั้น  และรับรอง
ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  พร้อมน าเอกสารและหลักฐานฉบับจริงมาในวันสมัครด้วย 
        ๓.๓  ค่าธรรมเนยีมการสมัคร 
             ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่งละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้  ทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจะจ่ายคืนธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  นั้น 
 
 

/3.4 เงื่อนไข......... 
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      ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
               ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และเลือกสมัครสอบได้
เพียงต าแหน่งเดียว  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้
นั้น ตั้งแต่ต้น 

  4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยยาง  จะท าการประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเข้ารับการสรรหา 

และเลือกสรรฯ  ในวันจนัทร์ที่  9   พฤศจิกายน  2563  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยยาง  
อ าเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา  และ www. huayyangbuayai.go.th   

  5.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  (รายละเอียดตามผนวก ข) 

  6.  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
       ตารางการสอบพนักงานจ้าง  องค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยยาง  อ าเภอบัวใหญ ่  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

วัน – เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันพฤหัสบดีที่ 12  พฤศจิกายน 2563 

เวลา 09.00 – 10.30 น. 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ห้องประชุม อบต.หว้ยยาง 

วันพฤหัสบดีที่ 12  พฤศจิกายน 2563 
เวลา 10.31 – 12.00 น. 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข.)   

ห้องประชุม อบต.หว้ยยาง 

วันพฤหัสบดีที่ 12  พฤศจิกายน 2563 
เวลา 13.30 เป็นต้นไป 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
(สอบสัมภาษณ์) 

ห้องประชุม อบต.หว้ยยาง 

 

 

  7.  การแต่งกาย 
       ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องแต่งกายดว้ยชดุสุภาพในวันที่ประเมิน 
สมรรถนะ  และให้น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบไปแสดงในวันทีป่ระเมินด้วย 

8.  หลักเกณฑ์การตัดสนิ 
           ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผา่นการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดบัคะแนนที่สอบได้ 
 
 

/8. หลักเกณฑ์.......... 
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9.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลอืกสรร 
           องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ     

คะแนนสอบที่ได้  ในวันศุกร์ที่  13  พฤศจิกายน  2563   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง      
อ าเภอบัวใหญ่    จังหวัดนครราชสีมา    โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
ก าหนด  ๑  ปี นับวันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

  10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
ตามล าดับที ่ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ตามต าแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร  ก็ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง
ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) ก าหนด  และผ่านความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) แล้วเท่านั้น  
         ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือ
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางอาจถอนรายชื่อนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรได ้

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันที่   21   ตุลาคม  พ.ศ.  2563 

   
 

                              (นายสมปอง  จันปัญญา) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก ก) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
เร่ือง  รับสมคัรบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

…………………………………………………………………………….. 
 

1.  ต าแหน่งประเภท    พนักงานจ้างทั่วไป 
2.  ชื่อต าแหน่ง      พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
   (มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตรงตามท่ีกฎหมายก าหนด (ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ชนิดที่ 2) 

3.  สังกัด  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 

4.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ขับรถบรรทุกน้ า แจกจ่ายน้ าให้กับราษฎร และช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 

เช่น  อัคคีภัย  ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีต าบลห้วยยาง   และพ้ืนที่ข้างเคียง   ตามท่ีได้รับค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชา  

2. อยู่เวรยามประจ าส านักงาน เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3. ท าความสะอาด  ดูแล  บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถบรรทุกน้ า รวมถึง

อุปกรณ์ประจ ารถต้องอยู่ครบถ้วน  มีสภาพเรียบร้อย  พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  
4. จัดเก็บรถบรรทุกน้ า  ให้เข้าจอด  ณ  สถานที่จอด  โดยตรวจสอบการเก็บกุญแจ  และจอดให้

เรียบร้อยอย่าให้เกิดการเสียหาย   
5. จดบันทึกควบคุมการใช้รถบรรทุกน้ า  ต้องเป็นปัจจุบัน  ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

5.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
2) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตรงตามที่กฎหมายก าหนด (ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ชนิดที่ 2) 
3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ า 

6.  ระยะเวลาการจ้าง 
 ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน   1  ปี (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาก าหนด)  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
พนักงานต าบลจังหวัดนคราชสีมาก าหนด (ก.อบต.จ.นม.) 

7.  อัตราว่าง    จ านวน  1    ต าแหน่ง 
 

8. ค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท  อัตราเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  1,000  บาท  

รวมเดือนละ  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

9.  สิทธิประโยชน์   
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

 
****************************** 

 
 



(ผนวก ก) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
เร่ือง  รับสมคัรบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

…………………………………………………………………………….. 
 

1.  ต าแหน่งประเภท    พนักงานจ้างทั่วไป 
2.  ชื่อต าแหน่ง      คนงานประจ ารถบรรทุกน้ า 

3.  สังกัด  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 

4.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ช่วยเหลือพนักงานขับรถบรรทุกน้ า แจกจ่ายน้ าให้กับราษฎร และช่วยเหลืองานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น  อัคคีภัย  ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต าบลห้วยยาง   และพ้ืนที่
ข้างเคียง   ตามที่ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา  

2. อยู่เวรยามประจ าส านักงาน เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3. ท าความสะอาด  ดูแล  รถบรรทุกน้ า รวมถึงอุปกรณ์ประจ ารถต้องอยู่ครบถ้วน  มีสภาพเรียบร้อย  

พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
4. ตรวจสอบ  เตรียมชุด  อุปกรณ์ดับเพลิงให้  พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

5.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
2) มีความรู้ความสามารถและช านาญในหน้าที่ 

6.  ระยะเวลาการจ้าง 
ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน   1  ปี (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาก าหนด)  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
พนักงานต าบลจังหวัดนคราชสีมาก าหนด (ก.อบต.จ.นม.) 
 

7.  อัตราว่าง    จ านวน  1    ต าแหน่ง 
 

8. ค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท  อัตราเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  1,000  บาท  

รวมเดือนละ  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

9.  สิทธิประโยชน์   
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

 
 
 

****************************** 
 
 
 



 
 

(ผนวก ก) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
เร่ือง  รับสมคัรบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

…………………………………………………………………………….. 
 

1.  ต าแหน่งประเภท    พนักงานจ้างทั่วไป 
2.  ชื่อต าแหน่ง      คนงานทั่วไป 

3.  สังกัด  กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 

4.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
               ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น แบก หามสิ่งของ และตามที่หน่วยงานอ่ืนร้องขอ และ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในงานของกองช่าง  เช่น  ตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ  ถ่ายเอกสาร  งานคัดลอก
ส าเนา  งานรับ-ส่งหนังสือ ในงานกองช่าง  งานบริการผู้มาขอใช้บริการ  งานจัดเตรียมอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานของกองช่าง  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

5.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
2) มีความรู้ความสามารถและช านาญในหน้าที่ 

 

6.  ระยะเวลาการจ้าง 
 ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน   1  ปี (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาก าหนด)  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงาน
ต าบลจังหวัดนคราชสีมาก าหนด (ก.อบต.จ.นม.) 
 

7.  อัตราว่าง    จ านวน  1    ต าแหน่ง 
 

8. ค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท  อัตราเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  1,000  บาท  

รวมเดือนละ  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

9.  สิทธิประโยชน์   
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

 
 
 

****************************** 
 
 
 
 
 

 



 (ผนวก ข) 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน็พนกังานจา้ง 
ลงวันที่  21  ตุลาคม พ.ศ.  2563 

วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป  โดยการประเมินสมรรถนะ 
พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  3  ต าแหน่ง 

……………………………………………………………………………………………. 
1. พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
2. คนงานประจ ารถบรรทุกน้ า 
3. คนงานทั่วไป 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑ ๑.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ๕๐ คะแนน  ประกอบด้วย 

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการ 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริม         
  การปกครองท้องถิ่น  
- ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความจาก 
  ข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  
  จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ  
 

๑.๒  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) ๕๐ คะแนน  
ประกอบด้วย 
- ความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ        

ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ถึงปัจจุบัน 
- พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
- มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการ

เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

 

๑๐๐ ใช้วิธีการ 
สอบข้อเขียน   
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

 
 
 
 
 

http://sdownloadsonline.com/index/p_rate/id_yOaXvtL35OVS/
http://sdownloadsonline.com/index/p_rate/id_V7qfy8UjEqja/
http://sdownloadsonline.com/index/p_rate/id_V7qfy8UjEqja/
http://sdownloadsonline.com/index/p_rate/id_aeKr1WuaYQSv/
http://sdownloadsonline.com/index/p_rate/id_aeKr1WuaYQSv/
http://sdownloadsonline.com/index/p_rate/id_aYUgEQrQjQWZ/
http://sdownloadsonline.com/index/p_rate/id_aYUgEQrQjQWZ/
http://sdownloadsonline.com/index/p_rate/id_R2ZKHXJSQzHn/
http://sdownloadsonline.com/index/p_rate/id_xEpfWIEZEmQj/


-๒- 
 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๒ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 

(1) ความรู้ (15 คะแนน)                                                                                                         
พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์ เพื่อประเมิน
ความเหมาะสม ดังนี้ 
    1.1 ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    1.2 ประสบการณ์ทางการศึกษา  การงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ   
          ปฏิบัติงานในหน้าที่  

50 
 
 
 
 

- ข้อ (๑)                       
ใช้วิธีการทดสอบ
ภาคปฏิบัติ 
- ข้อ (๒)   
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์                 
ร้อยละ ๖๐) 

 (2). ความสามารถ (15 คะแนน) 
     พิจารณาจากความสามารถท่ีจะท างานในหน้าที่ หรือรับการอบรม 
     เพ่ือ  ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชาว์ปัญหา  
     ความ  คล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา  แก้ปัญหา  และแสดงความ 
     คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
      -  การทดสอบการขับรถยนต์ เฉพาะ ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ า      

  

 (3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (20 คะแนน) 
    พิจารณาจากประวัติส่วนตัวบุคคล ลักษณะส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและ 
    จิตใจ และสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
     3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะอารมณ์ 
     3.2 ความประพฤติและอุปนิสัย 
     3.3 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
     3.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการท างาน  
           ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิดและ 
          ความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานของ 
          ทางราชการ) 
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