
เ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔
* # # # # * * # # # # # # # # #

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการ 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 'ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ ประกอบกับมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
คร้ังท่ี ๒/๒๔๔๗ เม่ือวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๔๗ มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี ในการประชุมครั้ง 
ท่ี ๒/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๔ , ๑ ๘ , ๑๙ (๑)-(๑๗) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ 
คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ในประเภทต่างๆ 
ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก มีดังน้ี
๑. พนักงานขับรถยนตํ สังกัด สำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีลัญ'ขาติ'ไทย
(๒) มีอายุไม่ตากว่า ๑๘ ปีบริบุรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปีดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประขาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประบุฃตามรัฐธรรมนูญแห่งราฃอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธึ๋ใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราขการการเมือง
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตพื่น 

เพิอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติด่ต่อหรือในระยะที,ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะติดต่อหรือที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก,สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 
มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล'ของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารราฃการส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

. * ' •



(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่ส ุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวิน ัยตามมาตรฐาน 
ท่ัวไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ 
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

(๑๓) ไม,เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
๓.การรับสมัคร การประกาศรายชี่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

๓.๑ การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์สมัครสํอบคัดเลือกให้ขอใบสมัครและยื่นใบ 
สมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๒ มีนาคม 
๒๕๒๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. ในวันและเวลา สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๒๑- ๙๖๔๙ 

๔.วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จะประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ 

ระเบ ียบเกี่ยวกับการสอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 
ขอสงวนสิทธิ้ที่จะเลือกถอนรายขื่อผู้มืสิทธิสอบหรือไม่อนุญาตให้ผู้มืสิทธิเข้าห้องสอบได้ เมื่อตรวจสอบพบภายหลังว่า 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด

- ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธี้สอบ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๖๔
- กำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และ สอบภาคความรู้ความสามารถ

เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๔๖๔
- ป ร ะ ก าศ ผ ล ส อ บ ภ าค ค ว าม ร ู้ค ว าม ส าม าร ถ ท ั่ว ไ ป (ภ าค  ก) และ ส อ บ ภ าค ค ว าม ร ู้

ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) ในวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๔๖๔
- กำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ในวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๔
- ประกาศผลสอบ ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๔

๔.๑ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๐.๓๐ น.
๔.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา ๑๓.๓๐ น. -  ๑๔.๐๐ น.
๔.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เวลา ๑๐.๐๐ เป็นด้นไป 

***หมายเหคุ ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพในวันสอบคัดเสือก มิเช่นนั้นจะไม่ได้เข้าสอบ 
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดใบใบสมัครให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน พร้อมสำเนาเอกสารรับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ขุด มายื่นในวันสมัครสอบ ดังนี้

(๑)รูปถ่ายหน้าตรงไม,สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่ 
เกิน ๑ ปี จำนวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนขื่อ -  สกุล ตำแหน่งที่สอบหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง

(๒)สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง 
ท่ีสมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่าถ่ายจากด้นฉบับจริงและลงลายมือขื่อกำกับไว้ด้วย

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบกองเกินทหาร(สด.๙)
อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ โดยให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่าถ่ายจากด้นฉบับจริง และลงลายมือขื่อกำกับไว้ด้วย



-๓-
(๔) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็น 

ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตงแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 
๑ ฉบับ ใบรับรองแพทย์จะต้องออกจากโรงพยาบาทของรัฐ

(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆเข่น ใบทะเบียนสมรส หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘,
สด.๔๓) ใบเปลี่ยนซื่อตัว -  ซื่อสกุล (ถ้าม ี)จำนวน ๑ ฉบับ โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง 
และลงลายมือซื่อกำกับไว้ด้วย

๔.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกใบตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มืทักษะจะต้องมี 
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือด้นสังกัดเดิมที่ตนเองเคยปฏิบัติหนัาที่ โดยกำหนดให้มืประสบการณ์ไม่น้อย 
กว่า ๔ ปี มายื่นพร้อมใบสมัคร หากผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดไม่นำมายื่นพร้อมใบสมัครไม่มืสิทธิสมัครสอบ 
คัดเลือก

๔.๓ ไม,จำกัดวุฒิ เป็นผู้มืใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมขนส่งทางบก (ขนิดท่ี ๒)
๔.๔ .ม ีความสามารถและความขำนาญงานในหน้าท ี่และได้ร ับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม 

กฎหมายไม่น้อยกว่า ๔ ปี และมีความรู้ความขำนาญในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
๔.๔ . ม ีความร ู้ ความสามารถ และทักษะในงานท ี่จะปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า ๔ ป ี โดยจะต้องม ีหนังสือ 

รับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราขการอื่น หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือด้นลังกัดเดิมที่ตนเองเคยปฏิบัติหน้าที่ 
โดยกำหนดให้มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๔ ปี มายื่นพร้อมใบสมัคร หากผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดไม่นำมายื่นพร้อมใบ 
สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

สำหรับการรับสมัครในครั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป 
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมี 
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไม่มีสิทธิ 
ให้ดำรงตำแหน่ง

*** หมายเหตุ เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด  ๆ
๖.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

๖ .๑ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ 
(๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๒) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๓) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
*'รายละเอียดตามผนวก ข ท้ายประกาศ

๖.๒ การสอบเพื่อเลือกสรรจะทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน 
และผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับ 
ตำแหน่ง (สัมภาษณ์) สำหรับราย1ขื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) จะประกาศเมื่อ
ผู้สมัครสอบได้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
(ภาค ข)

อน่ึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
เลือกสรรข้างด้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้า

***หมายเหตุ ให้ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบก่อน ๑๔ นาที และห้ามออกห้องสอบก่อน ๓0 นาที 
๗. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องเลืยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ สำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา 
ตำแหน่งประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท

***หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกจะไม่จ่ายคืนทุกกรณี



ร้อยละ ๖๐

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผ ู้ท ี่จะถ ือว ่าเป ็นผ ู้ผ ่านการเล ือกสรรจะต ้องเป ็นผ ู้สอบได ้คะแบนในแต ่ละภาคไม ่ต ํ่ากว ่า

๙. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จาก 

ผู้สอบไต้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้สอบไต้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบไต้ภาคความเหมาะสมกับ 
ตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้!ต้คะแนนภาคความรู้ 
ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ไต้รับเลขประจำตัว 
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลาไม่ 
เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบเพื่อเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและไต้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่ 
แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑๐. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ 

สอบคัดเลือก คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบเพื่อพิจารณา 
ยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรอส่อไปในทางทุจริตตามแต่ 
คณะกรรมการจะเห็นสมควร ในกรณีที่ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะทางภาคใดแล้ว ก็จะดำเนินการสอบคัดเลือก 
เฉพาะภาคนั้นใหม่ ลำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม,มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป และจะ 
รายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาดำเนินการทางวินัย 

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ผ ่านการเลือกสรรในตำแหน่งใด จะไต้รับการจ้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 

ตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านการดัดเลือก ผู้ที่สอบแข่งขันไต้ จะไต้รับการบรรจุแต่งตั้งตามระบุไว้ในข้อ ๑ แต่ทั้งนี้จะต้อง 
ภายหลังจากที่ไต้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต. อุดรธานี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

(นายถนอมศักดึ๋ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ



ภาคผนวก ก.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เร่ือง ริบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน 

จ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 
ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

********* ft-**#******-**-**-* ****** ft***-*#**#*
พนักงานจ้างดามภารกิจ(ประเภททักษะ)

๑. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประจำรถยนต์บรรทุก ทะเบียน ๔๐-๐๑๙๔ อุดรธานี)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบ้ตหน้าที่ขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ บำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย 
ของรถยนต์ ตรวจเฃ็คเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องตามระยะเวลา รายงานข้อมูลการใข้รถยนต์และสภาพของรถยนต์ต่อ 
ผู้บังคับบัญชา นำรถยนต์ตรวจสภาพ ต่อภาษีประจำปี จัดทำประวัติการข่อมรถยนต์ จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ 
รับ-ส่งหนังสือราขการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขบต้นเกี่ยวกับการขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ 

บำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยของรถยนต์ ตรวจเฃ็คเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องตามระยะเวลา รายงานข้อมูล 
การใช้รถยนต์และสภาพของรถยนต์ต่อผู้บังคับบัญชา นำรถยนต์ตรวจสภาพ ต่อภาษีประจำปี จัดทำประวัติการซ่อม 
รถยนต์ จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ รับ-ส่งหนังสือราขการ ในการใช้รถยนต์คังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 
ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑.ไม่จำกัดวุฒิ เปีนผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมขนส่งทางบก (ชนิดท่ี ๒)
๒.มีความสามารถและความขำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายไม่น้อย 

กว่า ๔ ปี และมีความรู้ความชำนาญในการขับรถยนต์ไต้เป็นอย่างดี
๓.มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง 

จากหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือต้นสังกัดเดิมที่ตนเองเคยปฏิบัติหน้าที่ 
โดยกำหนดให้มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๔ ปี มายื่นพร้อมใบสมัคร หากผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดไม่นำมายื่น 
พร้อมใบสมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

อัตราเงินเดือน
ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐.-บาท ค่าครองฃีพ ๒,๐๐๐.-บาท รวม ๑๑,๔๐๐.-บาท 

ระยะเวลาจ้าง
ตามสัญญาจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮกำหนด



ภาคผนวก ข.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน 

จ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำป็งบประมาณ ๒๔๖๔ 
ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๔๖๔

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภททักษะ)
๑. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประจำรถยนต์บรรทุก ทะเบียน ๔๐-๐๑๙๔ อุดรธานี)
ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธี การกากบาท (ปรนัย)
๑. พระราฃบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๔๔๖
๒. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์บีจจุบันบ้านเมือง เศรษฐกิจ และลังคม
๓. ความรู้พื้นฐานวิขาภาษาไทย
๔. ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์
๔. พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๔๒๒
๖. พระราฃบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๔๒๒
๗. พระราขบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๔๒๒
ความรูค้วามสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ความสามารถหรือฟักพะเฉพาะ)(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. มีทักษะในการปฏิบัติงาบ โดยวิธี....ทดสอบ.....
๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยวิธี.... ทดสอบ........

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. -บุคลิกภาพ ๑๐ คะแนน
๒. ■ คุณ'วุฒิ <3 0 คะแนน
๓. •ความสามารถ ๑๐ คะแนน
๔. •ไหวพริบ ๑๐ คะแนน
๔. •ความเหมาะสม ๒๐ คะแนน
๖. •ประสบการณ์ ๒๐ คะแนน
๗. •กริยามารยาท ๑๐ คะแนน
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