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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั งที่ 1 

................................................ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา    
           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคทา้ย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูม ิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง รายละเอียด ดังนี ้
1. ต าแหน่งที่รับสมัคร   
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 2 ต าแหน่ง รวม 2 อัตรา 
   1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณว ุฒิ)   จ านวน  1  อัตรา 
   2) ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)    จ านวน  1  อัตรา  
2. คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547  ดังต่อไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดป   และไม่เกิน 60 ป   
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน    

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นส าหรับพนักงานสว่น
ต าบล ดังนี้ 

ก  โรคเรื้อนในระยะตดิตอ่หรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
          ข  วัณโรคในระยะอันตราย 
          ค  โรคเท้าชา้งในระยะที่ปรากฏอาการทีร่ังเกียจแก่สังคม 
          ง  โรคตดิยาเสพติดให้โทษ 
          จ  โรคพิษสุราเรือ้รัง 
(5) ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่               

ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บรหิารท้องถิ่น สมาชกิสภาท้องถ่ิน 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น     
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นในวันท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  ตามประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
      ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ

อัตราเงินค่าตอบแทนในต าแหน่งที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียด
ตามผนวก ก) 

 

3.  การรับสมัครและสถานทีร่ับสมัคร 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 100 บาท        
  3.2 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองและลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ได้ตั้งแต่วันที่  23 – 31  มกราคม  2566 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ 
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
  4.1  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน     1    ฉบับ 
  4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน     1    ฉบับ 
  4.3  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แวน่ตาด าและถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ป )  จ านวน 3 รูป 
  4.4  ส าเนาวุฒิการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ  จ านวน 1 ฉบับ
  4.5  ใบรับรองแพทย ์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ 
                  ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2535) (ฉบับจริง)     จ านวน  1 ฉบับ 
  4.6  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  1 ฉบับ 
                 (ข้อ 4.7และข้อ 4.8 กรณีผู้สมัคร ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) 

 4.7  หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์จากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมไม่น้อยกว่า 5 ป    
         จ านวน   1  ฉบับ 
  4.8  ส าเนาใบอนุญาตขบัรถตามที่กฎหมายก าหนด     จ านวน  1  ฉบับ 
(หลักฐานทุกอย่างผู้สมัครได้รับรองว่าถูกต้องหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบภายหลังว่า  ผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติ     
ไม่ตรงตามประกาศจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง) 
  4.9  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ไม่รับสมัครสาหรับพระภิกษุและสามเณร ตามหนังสือ       
ที่ นว. 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในมาตราข้อ 5 ของมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
12 กันยายน 2521 ส าหรับการสมัครครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
ตามที่ประกาศไว้นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับ
การเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าถ้ าวัวแดงในต าแหน่งนั้น 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนว่า “รับรองส าเนาถูกต้อง” และ ลงชื่อก ากับไว้  
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5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสิอบ และสถานที่สอบ 
4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ในวันที่   3  กุมภาพันธ์   2566  โดยปิดประกาศ              

ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และทาง
เว็บไซต์ http. www.thamwuadaeng.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์  0-4405-2971  

4.2  วันสอบ  จะท าการสอบคัดเลือกและเลือกสรร  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  ตั้งแต่เวลา  
09.30 น. – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
(สถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
         ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
(รายละเอียดตาม ผนวก ข) 
7.  เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60     
โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
8.  ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  14 
กุมภาพันธ์  2566  โดยปิดประกาศ  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอ
หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  และทางเว็บไซต์ http. www.thamwuadaeng.go.th หรือสอบถามทางหมายเลข
โทรศัพท์  0-4405-2971  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด       
1  ป  นับแต่วันข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้ว  แต่กรณี 
 9.  การบรรจุและแต่งตั ง 

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  ตามล าดับในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
จะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) 
แล้วเท่านั้น      

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  มกราคม   พ.ศ.  2566 
    
  
       (ลงชื่อ) 

 (นายอาทิตย ์   ศริิบุตวงศ์) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

 
      

http://www.thamwuadaeng.go.th/
http://www.thamwuadaeng.go.th/
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ผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าววัแดง  เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อสรรหา 

และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั งที่ 1  ลงวันที่  16  มกราคม  2566 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทน 

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

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา 
ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปฏิบัติงานด้านธุรการ  สารบรรณ  บันทึกข้อมูล  หรือบริหารทั่วไป  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่
ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
      1.1 ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารทัว่ไป  ได้แก ่การรบั-ส่งหนังสือ การลงทะเบียน 
รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  การบนัทึกข้อมูล  การจดัท าฎกีาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย  
และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความสะดวก
เรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
      1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
      1.3 รวบรวมข้อมูล  จัดเก็บข้อมูลสถิติ  เช่น  สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  รายชื่อพนักงาน  ข้อมูล
จ านวนบุคลากร  เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้ 
      1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร  หนังสือ  และจดหมายตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน  เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมคีวามถูกต้อง  ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 
      1.5 จัดท าและแจกจา่ย  ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  หนังสือเวียน  หรอืระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจ้ง
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องรับทราบ  หรือด าเนินการต่าง ๆ ต่อไป 
      1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น  การ
จัดเก็บรักษา  การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์   การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่  
เพื่อให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง  และมีความพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 
      1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน           
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
      1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
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      1.9 จัดเตรียม   และด าเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา  
นิทรรศการ  และโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง  ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 
      1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เช่น  จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย  ตรม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร  เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
      1.11 อ านวยความสะดวก  ติดต่อ  และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการ
ประชุม  และการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา  และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
      1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ  งานธุรการ  งานบริหารทั่วไป  งานการบริหารงานบุคคล  งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ            
งานประชาสัมพันธ์  และงานประชุม  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  2. ด้านการบริการ 
      2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร  ประชาชน  ผู้ที่มาติดต่อ  และหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
      2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
      2.3 ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาติดต่อราชการ  เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป 
      2.4 ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องตามต้องที่ไดรับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี 
1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ 

ก.จ.  ก.ท. หรือ ก.อบต.  รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน          
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.  ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ.  ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
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อัตราค่าตอบแทน 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินค่าครองชีพ

ชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
  - ประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค (ปวท.) อัตราคา่ตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และเงินค่าครองชีพ
ชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
  - ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) อัตราคา่ตอบแทน 11,500 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว
เดือนละ ๑,๗๘๕.- บาท 

 

ระยะเวลาการจ้าง  ท าสญัญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ป  หรือตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  เห็นสมควร 
 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

************************* 
2. ชื่อต าแหน่ง     พนนักงานขับรถยนต์      จ านวน  ๑  อัตรา  
ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ตรวจเช็คสภาพรถ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของรถยนต์พรอ้มใช้งาน
ตลอดเวลา บ ารุงดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานก่อนน าออกปฏิบัติงาน ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์
ในขณะปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  1. ขับรถยนต์  เตรียมความพร้อม ดูแล เช็คสภาพรถ แก้ไขข้อขัดข้อง เล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนตไ์ด้ให้
รถพร้อมใช้งานตลอดเวลาก่อนน ารถออกปฏิบัติงาน 
  2. บ ารุงรักษาท าความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานในหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งก่อนออก
ปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน 
  3. ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ และผู้โดยสารในขณะปฏิบัติงาน 
  4. ประสานงานในหน้าทีง่านที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ 
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก 

 3. มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ป  และต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ขับ
รถยนต์จากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม  ไม่น้อยกว่า 5 ป  

 

อัตราค่าตอบแทน    ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400 บาท   และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  
        2,000 บาท รวม 11,400 บาท/เดือน 

ระยะเวลาการจ้าง     ท าสัญญาจา้งไม่เกินคราวละ ๔ ป  หรือตามที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ้ าววัแดง  เห็นสมควร 

 

สิทธิประโยชน์        ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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ผนวก ข 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าววัแดง  เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อสรรหา 

และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั งที่ 1  ลงวันที่  16  มกราคม  2566 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานจ้าง 
****************************** 

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
หลักสูตรและวิธกีารสอบคัดเลือก มีดังนี้  

1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก   คะแนนเต็ม  100  คะแนน  (ข้อสอบปรนัย) 
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช  ๒๕๖๐ 
  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- ความสามารถดา้นตัวเลข ทดสอบโดยวดัความสามารถในการคดิเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับ ตัวเลข 
  และข้อมูลต่างๆ  
- ความรู้ความสามารถดา้นภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ 
  การสะกดค า ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคดิสรุปหาเหตุผล และ  
 อุปมาอุปมัย  
- ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  

2) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง ภาค ข คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ข้อสอบปรนัย) 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
– พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร ์ 

3) ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  ภาค ค  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  (สอบสัมภาษณ์) 
   - ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม   20 คะแนน 
   - ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ     20 คะแนน 
   - ควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย  20 คะแนน 
   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
   - มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  ร่วมสังคม  20 คะแนน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
      ๘ 
 

2. ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์  (ทักษะ) 
หลักสูตรและวิธีการสอบ แบ่งออกเป็น 3 ภาค 
 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
  1.1. ความรู้ในงานขับรถยนต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  1.2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 
   1.2.1 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 2537 ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
            จนถึงปัจจุบัน 
   1.2.2 พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 
   1.2.3 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 
            1.2.3 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
  2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ภาค ข (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
   2.1. ทดสอบการขับรถยนต์ 

 3. ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  ภาค ค  คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน  (สอบสัมภาษณ์) 
    3.1 ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม  10 คะแนน 
    3.2 ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ    10 คะแนน 
    3.3 ควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย  10 คะแนน 
    3.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ   10 คะแนน 
    3.5 มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  ร่วมสังคม 10 คะแนน 
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