
 
ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาชมุแสง 

เรือ่ง  รบัสมคัรบคุคลเพือ่สรรหาและเลอืกสรรเปน็พนกังานจ้าง 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2556 
********************************* 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสรรหา

และเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้างในต าแหนง่ต่าง ๆ ที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล

นาชุมแสง  

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  13  , 14 และมาตรา 25 แหง่พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) เรื่องหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่  

25 มิถุนายน  2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  จึงประกาศรับสมัครบุคคล

เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ต าแหน่งทีร่บัสมัครสอบและอตัราค่าจา้ง 

     1.1 พนกังานจ้างตามภารกจิ 

 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (คุณวุฒิ)  อัตราค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพ ฯ 9,000/เดือน  

จ านวน  1  อัตรา 

 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (คุณวุฒิ)    อัตราค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพ ฯ  9,000/เดือน  

จ านวน  1  อัตรา 

    3.  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)     อัตราค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพ ฯ  9,000/เดือน  

จ านวน  1  อัตรา 

 ๔.  ผูช่้วยชา่งโยธา (คุณวุฒิ)     อัตราค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพ ฯ  9,000/เดือน  

จ านวน  1  อัตรา 
 

         2.  ลกัษณะงานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

      - ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  

 3.  คณุสมบตัิและลกัษณะต้องหา้มของผู้สมคัร  

                (1)  มีสัญชาติไทย 

       (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 

       (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

       (4)  ไม่เป็นผู้มทีุพพลภาพทางกายจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็น ลักษณะต้องหา้มเบือ้งต้นส าหรับ

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
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       (4.1) โรคเรือ้นในระยะตดิต่อหรอืระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม   

 (4.2) วัณโรคในระยะอันตราย   

 (4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม   

 (4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ   

 (4.1) โรคพิษสุราเรือ้รัง   

       (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมอืง  กรรมการพรรคการเมือง หรอืเจ้าหน้าที่พรรค

การเมอืง 

        (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น 

        (7 )  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุกเพราะกระท าความผดิทาง

อาญาเว้นเป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

         (8)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่นของรัฐ 

         (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือ  พนักงาน  หรือลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่น 

 4. คณุสมบัตเิฉพาะต าแหนง่ 

     - ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

 5. เอกสารและหลกัฐานทีต่อ้งน ามายืน่พรอ้มใบสมคัร 

  ผูป้ระสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่พรอ้มด้วยหลักฐานผู้ซึ่งสมัครได้รับ

รองส าเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 

  1.  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน   1  ฉบับ 

  2.  ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือทะเบียนแสดงผลการเรียน (พร้อมตัวจริง)  อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒกิารศกึษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ที่ สมัคร จ านวน   1  ฉบับ  

  3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 

  4.  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคตาม ขอ้ 3(4) จ านวน  1  ฉบับ 

ซึง่แพทย์ฯออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 

  5.  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  

ขนาด  1  นิว้  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6  เดือน  จ านวน  3  แผน่ 

  6.  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 

 6. ค่าธรรมการรบัสมคัร 

     - ผูส้มัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในวันยื่นใบสมัครในอัตราคนละ 100 บาท 

ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนใหไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้และผูส้มัครเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่ง เมื่อเลือก

แล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้  

 7. วธิกีารเลือกสรร 

      หลักเกณฑก์ารเลือกสรรบุคคลยึดหลัก “ สมรรถนะ ” ที่จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน ดังนี้ 

  7.1 ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป ภาค ก. (ข้อเขียน)    100 คะแนน 
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                       - ทดสอบความสามารถทางดา้นค านวณ ด้านเหตุผล ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา 

 7.2 ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหนง่ ภาค ข. (สอบข้อเขียน)  100  คะแนน 

              - ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ทาง

ราชการก าหนด 

 7.3 ภาคความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง ภาค ค. (สอบสัมภาษณ์)   100  คะแนน 

             - ทดสอบคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรอืเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

8. เกณฑก์ารตดัสนิ 

      การตัดสินว่าบุคคลใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ใหถ้ือเกณฑ์ว่าเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาค ก.  

ภาค ข. และภาค ค. ไม่ต ากว่าร้อยละ 60 ขึน้ไป  

9.  วัน เวลา สถานทีร่บัสมคัรและก าหนดวนั  เวลา  สถานทีเ่ลอืกสรร  

      9.1 ให้ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ขอรับและยื่นใบสมัครตามแบบที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาชุมแสง ก าหนดด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ ณ ที่ท าการ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  ตั้งวันที่   11 - 22 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 

 9.2 องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จะประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที ่

23 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 9.3 องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จะก าหนดการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 24 

มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  

              9.4 องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่   

25 มกราคม พ.ศ.  2556 ตั้งแตเ่วลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

 จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  2 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2555 
 

(ลงช่ือ)  นายประพันธ์  พลพันธ์ขาง 

      (นายประพันธ์  พลพันธ์ขาง ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

เอกสารแนบท้าย 

 

ชื่อต าแหน่ง                      ผู้ชว่ยเจา้หน้าทีธ่รุการ  

 

หนา้ที่และความรบัผดิชอบ 

 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบ

โดยใกล้ชิด หรอืตามค าสั่ง หรอืแบบ หรอืแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรอืละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติ

หนา้ที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ สง่ ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสอื 

เอกสาร  ให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ 

ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดส าเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐาน

และคัดลอกลงรายการตา่งๆ ชว่ยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติ

ทั่วไป ช่วยท าบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรยีมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออ านวย

ความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

คณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านีทุ้กสาขา ที่ ก.อบต.  ก.พ. หรอื ก.ค. 

รับรอง  ซึ่งศกึษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรอืผ่านการฝึกอบรมทางดา้นการใช้

คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศกึษาของรัฐ หรอืเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรอืหน่วยงานของ

รัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า 12 ช่ัวโมง 

 

ความรูค้วามสามารถทีต่้องการ 

 1. มีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน

ต าบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 2. มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3.  มีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความละเอียดแม่นย า  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารแนบท้าย 

 

 

ชื่อต าแหน่ง     ผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีพ่สัด ุ 

 

หนา้ที่และความรบัผดิชอบ 

  ปฏิบัติงานช้ันตน้เกี่ยวกับการพัสดุที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรอื 

ตามค าสั่งหรือแบบ  หรอืแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรอืละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่

ได้รับมอบหมาย 

 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ 

  ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบส าคัญชว่ยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ ์ อุปกรณ์และ

เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

คณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

             ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านีท้างบัญชี พาณิชยการ 

เลขานุการ  

การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน 

หรอืทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 

ความรูค้วามสามารถทีต่้องการ 

1. มีความรูค้วามเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. มีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย    

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  กฎหมายว่าดว้ยระเบียบ  และกฎหมาย   

     กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและใช้ปฏิบัติงานในหนา้ที่ 

3. มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4. มีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที่ 

5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความละเอียดแม่นย า 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้าย 

 

ชื่อต าแหน่ง    พนกังานขบัรถยนต์ (ทกัษะ) 

 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

 ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆในการใช้

รถยนต์ดังกล่าวและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ 

 ท าหนา้ทีขับรถยนต์  บ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์และตรวจเช็ครถยนต์ใหอ้ยู่ในสภาพที่พร้อม

ใช้งานเสมอ 

 

คณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

 มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงานในหน้าที่อย่างนอ้ย  5  ปี และได้รับใบอนุญาตขับ

รถยนต์ตามกฎหมาย 

 

ความรูค้วามสามารถทีต่้องการ 

 1.  มีความช านาญการในเรื่องขับรถยนต์ 

 2.  สามารถแก้ไขข้อขัดขอ้งเล็กๆน้อยๆในการใชร้ถยนต์ 

 3. มีความรูค้วามสามรถในการซ่อมเครื่องยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้าย 

 

ชื่อต าแหน่ง                    ผูช้ว่ยช่างโยธา 

หนา้ที่และความรบัผดิชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธาที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรอื

ตามค าสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มอียู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ 

  ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ ยวกับการช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและ

บ ารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า   

ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ 

เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น ส ารวจทางเพื่อการก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ ส ารวจข้อมูลการจราจร 

ส ารวจทางอุทกวิทยา ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ ค านวณสามัญ ช่วยซ่อมสร้างวัสดุ

ครุภัณฑ ์เครื่องมอืเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติหน้าที่อื่น

ที่เกี่ยวข้อง 

คณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ        

ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่น

ที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

ความรูค้วามสามารถทีต่้องการ 

1. มีความรูใ้นงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. มีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมาย   

ว่าด้วยระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใชใ้นการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 

3. มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 

                         ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4. มีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหนา้ที่ 

5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความละเอียดแม่นย า 

 
 
 

 


