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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
**************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีมีความประสงค์จะดาเนินการ
เลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
อาศัยอานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550 หมวด 4 ข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการเสือกสรรและค่าตอบแทนที่จะได้รับ (ไม่รวมค่าครองชีพ)
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (คุณวุฒิ) จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพชั่วคราว)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยปฏิบัติงานเขียนแบบและคัดลอกแบบต่าง ๆ เช่น แบบพื้นราบ และแบบ
แสดงระดับของทาง แบบแปลนและรูปด้านข้างของอาคาร คัดลอกหรือเขียนแบบที่ต่างๆ เช่น แบบพื้นราบ และ
แบบแสดงระดับของทาง แบบแปลนของรูปด้านข้างของอาคาร คัดลอกหรือเขียนแบบที่ต่างๆ เช่น แผนที่แสดง
เส้นทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ รวมทั้งเขียนตัวอักษรเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพชั่วคราว)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ขับรถยนต์ในราชการของ อบต. ทาความสะอาด ดูแล บารุงรักษารถยนต์ใน
ความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาดับเพลิง
ช่วยงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ งานกิจกรรม 5 ส ในโซนที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1.3 พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ภารโรง จานวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพชั่วคราว)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีหน้าที่รับผิดชอบ เปิด – ปิด สานักงาน ทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สิน
ทางราชการมิให้สูญหายหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้
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2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 55 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
(6) ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ให้ พั ก ราชการหรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคลคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการผู้ขาดคุณสมบัติตาม (7) (9) (10)
หรือ (14) องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง อาจพิจารณายกเว้นให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้
ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (11) (12) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้วหรือผู้ที่ขาด
คุณสมบัติตาม (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไป เกินสามปีแล้วและมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรื อออกจากราชการเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ องค์การบริหารส่ว นตาบลเชียงหวาง อาจจะ
พิจารณายกเว้นให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครและไม่อาจให้เข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้าเป็นพนักงานจ้ างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือ ก.พ.ที่ สร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสื อ
สานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของ
คาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
การพิจารณายกเว้นการขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงหวาง อาจพิจารณาถึงความจาเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ โดยเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุดรธานี ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าว จะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจานวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้กระทาโดยลับ
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.2.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (คุณวุฒิ)
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิ คสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาที่ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2.2.2 พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 และมีความรู้ ทักษะในการขับรถยนต์
และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
2.2.3 พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ภารโรง
ไม่จากัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้
ช่างปูนที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ได้
3. การรับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ องค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ตั้งแต่วันที่ 16-24 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
3.2 ผู้สมัครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จานวน 100 บาท เมื่อสมัครและชาระค่าธรรมเนียม
การสมัครแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
6 เดือน จานวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองรูปด้วย
(4) สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ
สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ กากับไว้ทุกหน้าของ
สาเนาเอกสารและหลักฐานเอกสารทุกอย่างต้องเป็นกระดาษ A4 เท่านั้น
5. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเชี ย งหวาง จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การเลื อ กสรร
ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
7. วัน เวลาและสถานที่เลือกสรร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9. ประกาศผลการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง จะประกาศผลการเลือกสรร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยเรียงลาดับคะแนนจากผู้สอบแข่งขันที่
/ได้คะแนน...
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ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า
10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
เลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็น
อันยกเลิก
11. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง
11.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ตามประเภทและตาแหน่งที่กาหนด
ในประกาศรับสมัครฯ โดยดารงตาแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง โดยได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่
กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 และมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่
กฎหมายกาหนดและไม่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือส่วนราชการอื่นใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ได้ไปบรรจุแต่งตั้ง
11.2 องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรได้ มาทาสัญญาจ้างและจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
11.3 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้และได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเชียงหวาง จะต้องมีบุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาแหน่งระดับ 3
ขึ้นไป เป็นผู้ค้าประกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
(ลงชื่อ)
(นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
ลงวันที่ 6 กันยายน 2562
หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
1.พนักงานจ้ า งตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่า งเขียนแบบ (คุณ วุฒิ ) เลือกสรรโดยวิธี การสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สอบข้อเขียน 50 คะแนน ความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษา การสรุปความและหรือการตีความจากข้อความสั้นๆ เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันหรือให้ทดสอบอย่างอื่นที่
เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ ความสามารถดังกล่าว
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) สอบข้อเขียน 50 คะแนน ความรู้เกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนตาบล และความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสัมภาษณ์ 100 คะแนน เพื่อประเมินความรอบรู้
ทัศนคติ บุคลิกภาพ ลักษณะ ประสบการณ์ ฯลฯ
วันเวลา และสถานที่เลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง จะดาเนินการเลือกสรร(สอบคัดเลือก)พนักงานจ้างตามภารกิจ
ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) (ข้อเขียน)
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์)
2.พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (คนงานทั่วไป) เลือกสรรโดยวิธีการทดสอบ
ตัวอย่างงาน และสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ทดสอบตัวอย่างงาน 100 คะแนน
2. สอบสั มภาษณ์ เพื่อประมิน ความรอบรู้ ทัศนคติ บุคลิ กภาพ ลักษณะ ประสบการณ์ ฯลฯ 100
คะแนน
วันเวลา และสถานที่เลือกสรร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเชี ย งหวาง จะด าเนิ น การเลื อ กสรรพนั ก งานจ้ า งทุ ก ต าแหน่ ง
ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
เวลา 09.00 – 11.00 น. ทดสอบตัวอย่างงาน
เวลา 13.00 น. เป็น ต้นไป สอบสั มภาษณ์ เพื่อประเมินความรอบรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ลักษณะ
ประสบการณ์ ฯลฯ
3.พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ภารโรง (คนงานทั่วไป) เลือกสรรโดยวิธีการทดสอบตัวอย่างงาน
และสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ทดสอบตัวอย่างงาน 100 คะแนน
2. สอบสั มภาษณ์ เพื่อประมิน ความรอบรู้ ทัศนคติ บุคลิ กภาพ ลักษณะ ประสบการณ์ ฯลฯ 100
คะแนน
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วันเวลา และสถานที่เลือกสรร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเชี ย งหวาง จะด าเนิ น การเลื อ กสรรพนั ก งานจ้ า งทุ ก ต าแหน่ ง
ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
เวลา 09.00 – 11.00 น. ทดสอบตัวอย่างงาน
เวลา 13.00 น. เป็น ต้นไป สอบสั มภาษณ์ เพื่อประเมินความรอบรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ลักษณะ
ประสบการณ์ ฯลฯ

