
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   
................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ   
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนหนามแท่ง อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ านาจเจริญ เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2559  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้ 

 1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ส านักปลัด 
             1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          จ านวน 1 อัตรา 
   2. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ าอเนกประสงค์) จ านวน 1 อัตรา 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)          จ านวน 1 อัตรา  

รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.) 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร 

2.๑ คุณสมบัติท่ัวไป   
ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไร้ความสามารถ    

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
/(9) ไม่เป็นข้าราชการ… 



- 2 - 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  ส าหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์ ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้า

สอบแข่งขัน เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ตามหนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท. 0311/ว5626 
ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘   

            หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้  ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่ น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

2.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครแต่ละต าแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ตามต าแหน่งที่รับสมัคร (ผนวก ก.) 

3. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
                         3.1 ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ  
ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2565  ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด
ได้ทีโ่ทรศัพท์หมายเลข 0-4552-5623 ต่อ 101 

3.2 ผู้ที่มคีวามประสงคเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง
ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัด
อ านาจเจริญ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ  

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
    ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 

พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง และรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑ ฉบับ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑ ฉบับ 
(3) หลักฐานการศึกษา ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบประกาศนียบัตร จ านวน  1  ฉบับ 
     ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใด     
     อย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  
     ทั้งนี้ ผู้ที่จะถอืว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาน 
     ศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ เกี่ยวกับการส าเร็จ 
      การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 
     โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 2 กันยายน  2565  
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว    จ านวน  3  รูป 
     ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน  

           (5) ใบรับรองแพทยแ์สดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามฯ ซึ่งออกให้        จ านวน  1  ฉบับ 
                ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 

 (6)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
                 (7) ส าเนาหนังสือส าคัญที่แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)       จ านวน  1  ฉบับ 

 /5. ค่าธรรมเนียม… 
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5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

                   ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้าง ต าแหน่งละ ๑๐๐.-บาท  

       ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด 
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

6. เงื่อนไขในการสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั่งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั่งแต่ต้น 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร 
      7.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร ในวันที่ 5 กันยายน 2562  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง โทรศัพท์
หมายเลข 0-4552-5623 ต่อ 101 หรือทาง www.nonnamtang.go.th  

7.2 วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 

   - ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ในวันที่ 7 
กันยายน 2565 ตั่งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
   - ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร               
    ผู้สมัครต้องได้รับการสรรหาและเลือกสรร ด้วยวิธีดังนี้ 

(1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จ านวน 100 คะแนน  
(2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง จ านวน 100 คะแนน  
(3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) จ านวน 100 คะแนน  

   ซึ่งรายละเอียดตามที่ระบุไว้ตามแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข.) 
9. เกณฑ์การตัดสิน 

       ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
                 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60   

จึงจะมีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  
               ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  

                          ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60       

/10. การประกาศ… 

http://www.nonnamtang.go.th/
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(ผนวก ก.) 
ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ลงวันที่  18  สิงหาคม  2565 

*********************************************************** 
ประเภทการจ้าง 

 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ    ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1 อัตรา 
สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที ่
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ 
ที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือ การลงทะเบียน      

รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ 
การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมาย   
มีหลักฐานตรวจสอบได ้ 

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล
จ านวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้  
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1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  

1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่าง ๆ ต่อไป  

1.6 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ ประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  

2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
2.2 ทักษะการประสานงาน  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล  

ระยะเวลาการจ้าง  
นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2566 และมีการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง

คราวละไม่เกนิ 4 ปี ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  
อัตราค่าตอบแทน  

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
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(ผนวก ก.) 
ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ลงวันที่  18  สิงหาคม  2565 

*********************************************************** 
ประเภทการจ้าง 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน  าอเนกประสงค์)  จ านวน 1 อัตรา 
สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  

         คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
2. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ด้านขับรถยนต์ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยมีหนังสือ

รับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 
4. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตรงตามที่กฎหมายก าหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 2) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ในงานราชการและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง บ ารุงรักษา ดูแลและท าความสะอาดรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 
แก้ไขข้อขัดข้องเล็กน้อย ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ แจกจ่ายน้ าให้กับราษฎร และช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทา

สาธาณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลโนนหนามแท่ง พ้ืนที่ข้างเคียงตามที่ได้รับค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชา 

2. ท าความสะอาด ดูแล บ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาขัดข้องเล็กน้อยของรถ รวมถึงอุปกรณ์
ประจ ารถรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ต้องอยู่ครบถ้วน มีสภาพเรียบร้อย และอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

3. จัดเก็บรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ให้เข้าจอด ณ สถานที่จอด โดยตรวจสอบการเก็บกุญแจ
และจอดไว้เรียบร้อยอย่าให้เกิดความเสียหาย 

4. จดบันทึกควบคุมการใช้รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ต้องเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 
5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง  
นับแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2566 และมีการพิจารณาต่อสัญญา 

จ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
 อัตราค่าตอบแทน  

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
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(ผนวก ก.) 
ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ลงวันที่  18  สิงหาคม  2565 

*********************************************************** 
ประเภทการจ้าง 

 พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)  จ านวน 1 อัตรา 
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ไม่จ ากัดคุณวุฒิการศึกษา 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ช่วยปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน 

และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ 
การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ 
การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมาย 

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

1.3 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน 

1.4 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ 

1.5 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

1.6 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม 
และการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. มีความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
2. มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
3. มีความรู้และทักษะการประสานงาน  
4. มีความรู้และทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
5. มีความรู้และทักษะการบริหารข้อมูล  

ระยะเวลาการจ้าง  
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2566 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

อัตราค่าตอบแทน  
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
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 (ผนวก ข.) 
ภาคผนวก ข. 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
**************************************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
- รัฐธรรมนูญไทยแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         

พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษา 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
- ความรู้เกี่ยวกับการคิดค านวณ ด้านเหตุผล 

100 วิธีการสอบ
ข้อเขียน 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
- ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

100 วิธีการสอบ
ข้อเขียน 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
- พิจารณาจากความเหมาะสมกับต าแหน่ง หน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประสบการณ์ ท่วงท ีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ ์ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ 
พฤติกรรมด้านอ่ืน ๆ เป็นต้น ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติม  อีกก็ได้   
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์      
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

100 วิธีการสอบ
สัมภาษณ์ 

รวม 300  
  หมายเหต ุเกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค 
               ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
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(ผนวก ข.) 

ภาคผนวก ข. 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 

**************************************************** 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ าอเนกประสงค์) 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- พระราชบัญญัติขนส่งทางบก 
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
- ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเบื้องต้น 

100 วิธีสอบข้อเขียน 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ  
- สอบปฏิบัติโดยการขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ า) 

100 วิธีสอบข้อเขียน 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
- พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก  ประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประสบการณ ์พฤติกรรมที่ปรากฏ
จากการสัมภาษณ์ ท่วงท่าวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม มนุษย์สัมพันธ์ ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงใจในการท างาน 

100 วิธีสอบสัมภาษณ์ 

 
หมายเหตุ เกณฑก์ารตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค 
             ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
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(ผนวก ข.) 
ภาคผนวก ข. 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
**************************************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างท่ัวไป   ต าแหน่ง   คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
    - ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

- ความรู้ความสามารถที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

100 วิธีการสอบ
ข้อเขียน/ปฏิบัติ 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
พิจารณาจากความเหมาะสมกับต าแหน่ง หน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประสบการณ์ ท่วงท ีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ ์ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ 
พฤติกรรมด้านอ่ืน ๆ เป็นต้น ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติม  อีกก็ได้   
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์      
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

100 วิธีการสอบ
สัมภาษณ์ 

รวม 200  
     หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค     
                  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
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