
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

............................................... 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 – 2566)  
ที่ว่างอยู่ มีลักษณะงานที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  โดยยึดหลัก
สมรรถนะ  ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน 
ยุติธรรม และโปร่งใส 

ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร           
(ก.อบต.จังหวัดสกลนคร)  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 หมวด 4  
การสรรหา การเลือกสรร ข้อ 18 ข้อ 19  และข้อ 20 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง          
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ   

- ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   สังกัดส านักปลัด อบต.         จ านวน  1  อัตรา 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  สังกัดกองช่าง               จ านวน 1  อัตรา 

 1.2  พนักงานจ้างท่ัวไป                
- ต าแหน่ง คนงาน  สังกัดส านักปลัด  อบต.                        จ านวน 1  อัตรา 

                              (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้) 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรร
หาและการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป   
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามความใน   หมวด 1 

ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่  6  สิงหาคม 2547  ดังนี้ 

  1.  มีสัญชาติไทย    
  2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี   
  3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
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   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจ 
   (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ 
   (ง)   โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ)   โรคพิษสุราเรื้อรัง 

5.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้ าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 

6.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

 7.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  8.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

  9. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  10.  เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
  ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับ

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501  และตามความใน ข้อ 5 ของค าสั่ง
มหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

       ผู้ที่ผ่านการสรรหาฯ ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่
เป็นโรคต้องห้ามมายืนยันด้วย    

2.2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้ก าหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด องค์การบริหารส่ วน
ต าบลหนองแวงใต้ จะถือว่าขาดคุณสมบัติ  (รายละเอียดตามผนวก ก.) 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครฯ และสมัครเข้ารับการสรรหาและการ

เลือกสรรด้วยตนเองได้  ณ  ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัด
สกลนคร  ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 กรกฎาคม 2565   เวลา 08.30– 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบต่อ
เจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้สมัครสอบมีสิทธิ์ เลือกต าแหน่งที่สมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น สอบถาม
รายละเอียดได้ท่ี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  โทรศัพท์หมายเลข  0 – 4270 – 4788 
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4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายะเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้องมายื่นในวันสมัคร ดังนี้ 
1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน

ไม่เกิน  6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จ านวน  3  รูป โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้
ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 

2.  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ จ านวน  1  ฉบับ 
3.  ส าเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง (พร้อมฉบับจริง) ที่ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศที่รับสมัครนี้ โดยคุณวุฒิการศึกษาต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 

4.  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 

5. ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ 
นามสกุล เพศชายต้องมีใบรับรองพ้นภาระทางทหาร ฯลฯ (ถ้ามี) 

6. พนักงานจ้างผู้มีทักษะ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่แสดงว่า
เป็นผู้มีความสามารถในการท างานไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
การสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 100 บาท ซึ่งองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6. เงื่อนไขในการสมัคร 
6.1 ผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรได้คนละ 1 ต าแหน่ง เท่านั้น 
6.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ในข้อ 2 โดยจะต้องเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.3 ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่า
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  

6.4 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัคร ให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือ
คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม 
ประกาศรับสมัครดังกล่าวหากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
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7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ 

7.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร เพ่ือประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้ 

7.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  จะท าการประเมินสมรรถนะความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  ในวันที่  26 กรกฎาคม  
2565    เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

7.3 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะท าการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)  ในวันที ่  
26  กรกฎาคม  2565  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้ 

7.4 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ
จะเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรหรือไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะได้ เมื่อตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจึงไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
8.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือ

เป็นพนักงานจ้างโดยยึดหลักสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ทางราชการเป็นส าคัญด้วย
กระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปรงใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

8.2 หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
จะยึดหลักสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงใต้ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 

วิธีการสรรหาโดยการสอบแข่งขัน ดังนี้ 
(1)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
(2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
(3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะท าการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าว

ในรูปของวิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยยึดหลักสมรรถนะ รายละเอียดตามภาคผนวก ข. 

9. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน

สมรรถนะ ดังนี้ 
9.1 การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
9.2 การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
9.3 การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
เมื่อน าคะแนนการประเมินสมรรถนะท้ัง 3 ด้านมารวมกันแล้วต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

     10. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร 
  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้  ในวันที่ 27  
กรกฎาคม 2565  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้เป็นอันยกเลิก 

/หรือสิ้นสุด....... 
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หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อการสรรหาและการเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

     11.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ จะท าสัญญาจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและการ
เลือกสรรได้ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ก าหนด และหลังจากที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.) ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น โดยเรียงตามล าดับที่ ที่ได้ประกาศขึ้น
บัญชีไว้  ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการ
เลือกสรรได ้

     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง
ดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าได้
หลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหาก 
ผู้ใดได้รับข่าวประการใดเก่ียวกับการแอบอ้าง หรือทุจริตเพ่ือให้ผ่านการสรรหารและการเลือกสรรได้ โปรดแจ้ง
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรได้ทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
 
                                                                     (นายประยูร  พาเลิศ) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  (ก) 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 

และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2565 

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

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 

สังกัดหน่วยงาน   กองช่าง 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานตามภารกิจ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง 
ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ 
1.2 ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพ่ือมาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์ 
1.3 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปัตยกรรม  เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปัตยกรรม  เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปัตยกรรม  เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4 ปี  และไม่ก่อนวันที่  ก.อบต.จังหวัดสกลนคร ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบการจ้าง 
อัตราค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน ปวช.  9,400  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  2,000 บาท  รวม 11,400  บาท/เดือน 
    ปวท. 10,840 บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  2,000 บาท  รวม 12,840  บาท/เดือน 
    ปวส. 11,500  บาท ค่าครองชีพชั่วคราว  1,785 บาท  รวม 13,285  บาท/เดือน 

 



****************************** 
ภาคผนวก  (ก) 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 

และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2565 

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

ชื่อต าแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์  

สังกัดหน่วยงาน   ส านักปลัด 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ทักษะ) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   รับผิดชอบ ขับรถยนต์ ดูแลท าความสะอาด ตรวจสภาพรถยนต์ โรงเก็บรถยนต์ และเครื่องยนต์ให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ลงบันทึกการใช้และการซ่อมรถยนต์ทุกครั้ง แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าว และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต. ภายใต้ก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตาม
ค าสั่งหรือแนวทางที่ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. เพศชาย มีความรู้ ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
ตามกฎหมายว่าด้วยกรมขนส่งทางบก 

2. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมี
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบการจ้าง 
 
อัตราค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน 9,400  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  2,000 บาท  รวม 11,400  บาท/เดือน 
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ภาคผนวก  (ก) 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 

และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  
 ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2565 

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

ชื่อต าแหน่ง    คนงาน 

สังกัดหน่วยงาน   ส านักปลัด 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป 
2. ช่วยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ การรวบรวมรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจสอบรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเพ่ือ
น าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผยตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร อ านวยความสะดวก ติดต่อ และ
ประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ 

3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจัดการเอกสาร 
3. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานด้านเอกสารและสิ่งพิมพ์

เกี่ยวกับงานด้านนี้ 
ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  1 ปี   

อัตราค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทน   9,000  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  1,000 บาท  รวม 10,000  บาท/เดือน 
 
 
 
                      ****************************** 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



(ผนวก ข) 
แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 
ลงวันที่  4  กรกฎาคม   2565 

 
หลักสูตรและวิธีสอบแข่งขัน 

พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.)  โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 50 ข้อ  ข้อละ 2 คะแนน      
รวม 100  คะแนน ดังนี้ 

 1. วิชาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลโดยสรุปความหรือจับ

ประเด็นในข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจากข้อมูล สมมุติฐาน  ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับความสามารถ 

2. วิชาภาษาไทย 
 ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา การสรุปความและตีความจากข้อความสั้นๆ หรือ

บทความการเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ที่เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)   โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)   50 ข้อ           
ข้อละ 2 คะแนน    รวม 100  คะแนน ดังนี้ 

  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

  2. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
3. สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
  - ประเมินผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษาและประวัติการท างานของผู้สมัครฯ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
เช่นความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฎิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  - ทดสอบการขับรถยนต์ 
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(ผนวก ข) 
แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 
ลงวันที่  4  กรกฎาคม   2565 

 
หลักสูตรและวิธีสอบแข่งขัน 

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 50 ข้อ  ข้อละ 2 คะแนน      
รวม 100  คะแนน ดังนี้ 

 1. วิชาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลโดยสรุปความหรือจับ

ประเด็นในข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจากข้อมูล สมมุติฐาน  ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับความสามารถ 

2. วิชาภาษาไทย 
 ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา การสรุปความและตีความจากข้อความสั้นๆ หรือ

บทความการเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ที่เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)   โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)   50 ข้อ           
ข้อละ 2 คะแนน    รวม 100  คะแนน ดังนี้ 

  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  2. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  3. ความรู้ด้านการส ารวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา การควบคุมงานก่อสร้าง 

3. สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
  ประเมินผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษาและประวัติการท างานของผู้สมัครฯ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
เช่นความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฎิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
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(ผนวก ข) 
แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 
ลงวันที่  4  กรกฎาคม   2565 

 
หลักสูตรและวิธีสอบแข่งขัน 

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 50 ข้อ  ข้อละ 2 คะแนน      
รวม 100  คะแนน ดังนี้ 

 1. วิชาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลโดยสรุปความหรือจับ

ประเด็นในข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจากข้อมูล สมมุติฐาน  ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับความสามารถ 

2. วิชาภาษาไทย 
 ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา การสรุปความและตีความจากข้อความสั้นๆ  หรือ

บทความการเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ที่เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)   โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)   50 ข้อ           
ข้อละ 2 คะแนน    รวม 100  คะแนน ดังนี้ 

  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  2. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  3. ความรู้ด้านการส ารวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา การควบคุมงานก่อสร้าง 

3. สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
  ประเมินผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษาและประวัติการท างานของผู้สมัครฯ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
เช่นความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฎิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
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(ผนวก ข) 
แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 
ลงวันที่  4  กรกฎาคม   2565 

 
หลักสูตรและวิธีสอบแข่งขัน 

คนงาน   (พนักงานจ้างท่ัวไป) 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 50 ข้อ  ข้อละ 2 คะแนน      
รวม 100  คะแนน ดังนี้ 

 1. วิชาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลโดยสรุปความหรือจับ

ประเด็นในข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจากข้อมูล สมมุติฐาน  ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับความสามารถ 

2. วิชาภาษาไทย 
 ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา การสรุปความและตีความจากข้อความสั้นๆ หรือ

บทความการเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ที่เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)   โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)   50 ข้อ           
ข้อละ 2 คะแนน    รวม 100  คะแนน ดังนี้ 

   1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

  2. ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติชอง ต าแหน่ง คนงาน สังกัดส านักปลัด อบต. 
   3. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยากภายใต้

การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่แน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
  ประเมินผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษาและประวัติการท างานของผู้สมัครฯ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
เช่นความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
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