
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองออ 

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานจาง  

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองออ  อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงคจะรับสมัคร

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนพนักงานจางตามภารกิจ  ประจําปงบประมาณ  2557  และอาศัยอํานาจตามความใน

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลง

วันที่ 25 มิถุนายน 2547  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 

30 มิถุนายน  2557 ไดอนุมัติแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป  (ปงบประมาณ 2556 – 2559)  และแทนพนักงาน

จางรายเดิมที่ลาออก  น้ัน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ  จํานวน  3  ตําแหนง  4  อัตรา  ดังน้ี 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร   ประกอบดวย 

1.1 สํานักปลัด 

1)  ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน     จํานวน   1   อัตรา 

ประเภทคุณวุฒิ  อัตราคาจาง เดือนละ 8,340  และคาครองชีพช่ัวคราว 6,660 บาท 

(ระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ  4 ป) 

2)  พนักงานขับรถยนต      จํานวน   2   อัตรา 

ประเภททักษะ  อัตราคาจาง เดือนละ 6,050  และคาครองชีพช่ัวคราว 2,950 บาท 

(ระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ  4 ป) 

1.2 กองคลัง 

1) ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ         จํานวน   1   อัตรา 

ประเภทคุณวุฒิ  อัตราคาจาง เดือนละ  6,050  และคาครองชีพช่ัวคราว 2,950 บาท 

(ระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ  4 ป) 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสอบ 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 4 แหงประกาศ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  พ.ศ. 2547  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  

ลงวันที่  25  มิถุนายน  2547  ดังตอไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมตํ่ากวา  18  ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ป  (นับถึงวันรับสมัคร) 

(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
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(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน  สําหรับพนักงาน

สวนตําบล ไดแกโรคดังตอไป 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 

ข. วัณโรคในระยะอันตราย 

ค. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 

ง. โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค

การเมือง 

(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษ  สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ  ใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น ของ

รัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

2.2  ผูสมัครสอบตองมีคุณวุฒิตรงตามที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตาม

รายละเอียดที่เกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบทายประกาศน้ี 

3. วันเวลา สถานท่ีรับสมัคร    

ผูมีความประสงคจะสมัครสอบ  ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเอง ไดที่ที่ทําการองคการบริหารสวน

ตําบลหนองออ  อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  ต้ังแตวันท่ี  16 – 24  กรกฎาคม  2557  ระหวางเวลา

08.30  น. ถึง  16.30  น. ในวันเวลาราชการ  และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบในวันท่ี  25 กรกฎาคม  

2557  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองออ  อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  หรือดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่เว็บไซต  http://www.nong-or.go.th 

4. หลักฐานการรับสมัคร 

4.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน    1   ฉบับ 

4.2 สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน    1   ฉบับ 

4.3 สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  จํานวน   1   ฉบับ 

4.4 ใบรับรองแพทยปริญญาที่แสดงวาไมเปนโรคตองหาม  ซึ่งออกให  

ไมเกิน  1   เดือน      จํานวน    1   ฉบับ  

4.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตา (สีหรือขาวดํา)   

ขนาด  1  น้ิว  ถายมาแลวไมเกิน  6   เดือน   จํานวน    3   รูป 

4.6  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ถาม)ี จํานวน   1  ฉบับ 

4.7 สําเนาใบอนุญาตขับรถยนตประเภทที่  2      จํานวน   1  ฉบับ 
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4.8  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงานเดิม จํานวน    1  ฉบับ 

**หลักฐานการสมัครสอบในลําดับที่ 4.7 – 4.8 ใหนํามาเฉพาะตําแหนงพนักงานขับรถยนต  

5. คาธรรมเนียมสมัครสอบ   100   บาท   

  คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายช่ือวาเปนผูมีสิทธิสอบแลวเวนแตมีการยกเลิก

การสอบครั้งน้ีทั้งหมด  เน่ืองจากมีการทุจริต  หรือสอไปในทางทุจริต  จึงจะจายคืนคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัคร

สอบเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต  หรือสอไปในทางทุจริตน้ันได 

6. หลักเกณฑและวิธีสอบคัดเลือก 

ผูสมัครจะตองสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ผานทั้งสองภาคแลว (ผานรอยละ 60) จึงจะมีสิทธ์ิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) โดย

ดําเนินการสอบ ดังน้ี 

6.1 ภาคความรูความสามารถท่ัวไปและความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  80  

คะแนน 

- สอบความรูทั่วไป เน้ือหาวิชาภาษาไทย พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

คณิตศาสตรและการวิเคราะหและสรุปเหตุผลและความรูเกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน และความรูเฉพาะสาขาวิชา 

โดยวิธีสอบขอเขียน และสอบปฏิบัติ  (เฉพาะตําแหนงพนักงานขับรถยนต) 

6.2  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง    (สัมภาษณ)    20 คะแนน 

-  ประเมินจากผลงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานหรือประสบการณ หรือความรู

ที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่  บุคลิกภาพ  อุปนิสัย อารมณ  ทัศนคติการปรับตัวเขากับเพื่อรวมงาน  

ความคิด ริเริ่มสรางสรรค   
 

 วัน  เวลา  สถานท่ีสอบ  จะดําเนินการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีท่ี  28  กรกฎาคม  2557  

เวลา  09.00  น.  ถึง  16.00  น.  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองออ  อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัด

อุดรธานี 

7. เกณฑการตัดสิน 

การตัดสินวาผูสอบแขงขันเปนผูสอบคัดเลือกได ผูน้ันจะตองไดคะแนน ตามขอ 6.1 ไมนอยกวา

รอยละ 60 และไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 60  ในกรณีผูสอบคัดเลือกไดคะแนนเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนภาค

ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรู

ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงเทากัน ใหผูที่มีหมายเลขประจําตัวสอบกอน เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

8. การประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได   

จะประกาศรายช่ือผูที่สอบแขงขันได  ในวันท่ี  29  กรกฎาคม  2557   ณ  ท่ีทําการองคการ

บริหารสวนตําบลหนองออ   โดยเรียงลําดับจากผูที่สอบไดคะแนนรวมสูงสุดตามหลักเกณฑการตัดสิน  ลงมา

ตามลําดับ  และจะทําการข้ึนบัญชีรายช่ือไวไมเกิน  1  ป   นับแตวันประกาศรายช่ือผูสอบแขงขันได 

9. การรายงานตัวและการทําสัญญาจาง    

ผูที่สอบแขงขันไดลําดับที่ 1 จะตองรายงานตัว  และทําสัญญาจาง  กับองคการบริหารสวนตําบล

หนองออ  วันท่ี  31  กรกฎาคม 2557  เวลา 09.30 น. และ ในวันทําสัญญาจาง  จะตองมีขาราชการไมตํ่ากวา

ระดับ 5  เปนผูคํ้าประกันไมเชนน้ันจะถือวาสละสิทธ์ิและไมสามารถเรียกคาเสียหายใดๆ  จากองคการบริหารสวน

ตําบลหนองออได  องคการบริหารสวนตําบลหนองออ  ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกผูสอบแขงขันไดในลําดับตอไปแทน 
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  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่   4  กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 

            (ลงนาม)  นางสงา  พิมพศร ี

            (นางสงา    พิมพศรี) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองออ  

 

ตําแหนง    ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน รหัสตําแหนง  01 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดย

ใกลชิดและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

   เปนเจาหนาที่ช้ันตนทําหนาที่ชวยศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  

เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนและโครงการตาง ๆ  ซึ่งอาจเปนนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  

หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งน้ี  อาจเปนนโยบาย  แผนงานอบต.  แผนอําเภอ  แผนงานจังหวัด  และโครงการ

ระดับชาติ  หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไม ตํ่ากวาน้ีทางสังคมศาสตร การวางแผน  วิจัยทาง

สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  หรือทางอื่นที่  ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

 ความรูความสามารถท่ีตองการ 

   1.  มีความรูในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร  การวางแผนและการบริหารอยางเหมาะสม

แกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

2.  มีความรู  ความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และ

กฎหมาย   กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

   3.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  

โดยเฉพาะอยางย่ิงของประเทศไทย 

   4.  มีความความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

   5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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ตําแหนง   พนักงานขับรถยนต  รหัสตําแหนง  02 
 

ลักษณะงาน 

  ขับรถยนตบรรทุกดีเซล 6 ลอ บริการรับสงนักเรียนตามศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบลหนองออและบริการสาธารณ  และขับรถกระบะตอนเดียวขับเคลื่อน 4 ลอ  ใหบริการประชาชนใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลหนองออ  และการเดินทางไปราชการตาง ๆ ของคณะผูบริหารและเจาหนาที่ใน

สํานักงาน 
 

  หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ขับรถยนตไปปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบบํารุงรักษา   ทําความสะอาด แกไข

ขอขัดของเล็ก ๆ  นอย  ๆเบื้องตน  ของรถยนต 
 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  มีหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานหรือสวนราชการ หนวยงานเดิม และมีความรู

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานมาแลวไมตํ่ากวา  5  ป  และมีใบอนุญาตขับรถยนตประเภทที่ 2 
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ตําแหนง    ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ  รหัสตําแหนง  03 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไมยาก ภายใตการกํากับ

ตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถ่ีถวน และปฏิบัติ

หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสาร  ให

หนวยงานที่เกี่ยวของ  เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายๆ ตรวจทานความถูกตอง

ของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพและคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการตางๆ 

ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป ชวยทําบันทึก ยอเรื่อง ชวย

จัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขา ที่ ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค. 

รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก

สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการ

ฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง 
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

 1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล และ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

 2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน

หนาที ่

3.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


