
 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนช้าง 

เรื่อง  รับสมัครสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะรับ

สมัครสรรหาบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปฏิบัติงานตาม

ภาระหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18  และข้อ 19  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน 

ต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประกาศ  ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงาน

จา้ง โดยมีรายละเอียด ดังตอ่ไปนี ้ 

  1. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 

     1.1 กองช่าง    จ านวน  1   ต าแหน่ง   รวม  1   อัตรา 

1.1.1 พนักงานจา้งตามภารกิจ   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)  

เลขที่ต าแหน่ง  05-ภ-010      จ านวน  1  อัตรา 

  2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

        2.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา้ง ข้อ 4 ดังนี้ 

   (1) มีสัญชาติไทย 

   (2) มอีายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร  

   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ

พนักงานส่วนต าบล 

 (5) ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรอืเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมอืง 

   (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

   (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
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   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอื 

หนว่ยงานอื่นของรัฐ 

   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจา้งของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืพนักงานหรอืลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่บรรจุแตง่ตั้ง 

  3.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าตอบแทน            

       ผู้สมัครคัดเลือกต ำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้นตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนช้ำง  ก ำหนดไว้ในประกำศรับสมัคร (รำยละเอียดตำมภำคผนวก  ข  แนบท้ำยประกำศฯนี้) 
      4. เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร 

        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ โดยกรอกแบบ

รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พรอ้มส าเนาเอกสารฉบับจรงิและส าเนารับรองความถูกต้องอย่าง

ละ 1 ชุด ดังต่อไปนี ้

   (1) หลักฐานที่ เป็นคุณสมบัติที่ ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ            

(เป็นคุณวุฒิการศึกษา หรอืใบอนุญาตตา่ง ๆ แล้วแต่กรณี ) 

   (2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา  1  ฉบับ 

   (3) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา  1  ฉบับ 

   (4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ขนาด 3x4 ซม.(1 นิว้) ถ่ายไม่เกิน 6 

เดือน จ านวน  3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย 

   (5) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของลูกจ้าง  ข้อ 7 (4) 

แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้าด้วยการจ้างลูกจ้าง พ.ศ. 2536 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันตรวจ

ร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ   

   (6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) สด.43 ทะเบียนสมรส          

ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ส าเนาเอกสารและหลักฐาน ทุกฉบับใช้กระดาษ A4 และรับรองส าเนาถูกต้องพร้อม

เซ็นชื่อก ากับ) 

   (7) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้างไม่รับสมัครพระภกิษุหรือสามเณร  ตามหนังสือที่ 

นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 

กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างด าเนินการสรรหาก็จะไม่

อนุญาตใหเ้ข้ารับการคัดเลือก   

(8) ผู้สมัครในต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ต้องมีส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตรงตามที่

กฎหมายก าหนด (ใบขับขี่ประเภทที่ 2)   จ านวน 1 ฉบับ 

   (9) ผู้สมัครในต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วน

ราชการไม่ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
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   ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่

ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้างจะถือว่าเป็นผูข้าดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการ

บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

  5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง 

ระหว่างวันที่   25  กันยายน - 7  ตุลาคม พ.ศ. 2563  (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 – 

16.30 น.)เว้นวันหยุดราชการ ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชา้ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

  6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรประเภท

พนักงานจา้งตามภารกิจ ต าแหน่งละ 100 บาท  (และสงวนสิทธิ์การจา่ยคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้)  

  7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 

       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้างจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ในวันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. 

2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง 

และประกาศทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง  www.Donchang.go.th 

  8. ก าหนดสอบคัดเลือก 

 8.1 ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)  

 9. หลักสูตรการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก 

      ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

      

 

  

 

 
 

 

 

 

 

หลักสูตรการสอบ แบ่งออกเป็น 3 ภาค คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   30  คะแนน 

2. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่ง  50  คะแนน 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)    20 คะแนน   

วัน เดือน ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ 

14 ตุลาคม 2563 09.00 – 10.00 น. ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป (ภาค ก) 

10.00 – 12.00 น. 
ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

(ภาค ข) 

13.00 น. เป็นต้นไป 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหนง่ (สัมภาษณ์) 

(ภาค ค) 

http://www.donchang.go.th/
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   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ก าหนด (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)    

10. วันประกาศผลการคัดเลือก  

        วันที่  15  ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนชา้ง และทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชา้ง www.Donchang.go.th 

  11. เกณฑ์การตัดสิน 

        ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผูส้อบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผูท้ี่สอบได้คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ 60 

  12. การประเมินผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ที่สอบคัดเลือกได้ 

        องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้างจะประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือก โดยเรียงล าดับ

จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีที่มีผู้สมัครสอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข

ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า            

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้สอบ

คัดเลือกได้ เว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง จะมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้มีการ

ขึน้บัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้ใหม่ ใหถ้ือว่าบัญชทีี่ขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 

  13. การสั่งจ้างและการแต่งตั้ง 

        องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้างจะท าสัญญาจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ ตามล าดับที่ได้

ประกาศขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่สอบคัดเลือกได้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและ

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ ก.อบต. ก าหนด ทั้งนี้  หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้เป็นผู้ขาด

คุณสมบัติ หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้างก าหนด อาจถอนรายชื่อของผู้สอบ

คัดเลือกได้  

   ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้างจะท าสัญญาจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) แล้ว  

   จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่        กันยายน พ.ศ.2563 

 

 

 

(นายศิรพิงษ์     ทองสี) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง 

 

http://www.donchang.go.th/


ภาคผนวก ก 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลงวันที่          กันยายน 2563 

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

      หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรมีรายละเอียด ดังน้ี   

ที่ ต าแหน่งท่ีสมัครสอบ ขอบเขตเน้ือหาที่สอบ 

1 

 

 

 

 

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)  

 

 

 

 

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 30

คะแนน) สอบวันที่  12 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 – 10.00 น. 

       เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึง

ระดับความรูค้วามสามารถที่ต้องการตามระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล       

พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(2) เหตุการณป์ัจจุบัน  

(3) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม 

2.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 

50 คะแนน) สอบวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา10.00 – 12.00 น.  

   เปน็การทดสอบความรูค้วามสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน

ในหนา้ที่ของต าแหน่ง โดยวธิกีารสอบปฏิบัตใินเรื่องความรูท้ี่เกี่ยวกับงาน

ตามลักษณะงานที่ปฏิบตัิ (ทดสอบการขับรถยนต์และการดแูลอุปกรณ์

ภายในรถยนต์) 

3.ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ)์ (คะแนน

เต็ม  20 คะแนน) สอบวันที ่ 12 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 น.           

เป็นต้นไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารแนบท้าย ผนวก ข.) 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนช้าง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

--------------------------- 

สังกัดกองช่าง 

ก.  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)   จ านวน  1   อัตรา   

     รหัสต าแหนง่  05-ภ-010 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. มใีบอนุญาตขับขีร่ถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  (ใบขับขี่ประเภทที่ 2) 

๒. เป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ป ี

๓. มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะ

ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี 

๔. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ า

รถยนต์ 

๕. ไม่ก าหนดคุณวุฒิความรู้ความสามารถที่ต้องการปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงาน และท าหน้าที่เป็น

พนักงานขับรถบรรทุกขยะจากชุมชนไปยังสถานที่ก าจัดขยะ ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย 

ๆ ของรถบรรทุกน้ าและปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและงานตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ท าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ) ตามชุมชนเพื่อไปยังสถานที่ก าจัดขยะ  บ ารุงรักษา ท า

ความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่

ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 ระยะเวลาการจ้าง 

  ระยะเวลาการจา้งคราวละไม่เกิน 4 ปี 

 

 อัตราค่าตอบแทน 

  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400 บาท  และได้รับค่าครองชีพช่ัวคราวเดือนละ  2,000 บาท  

รวม  11,400  บาท  (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอ้ยบาทถ้วน-) 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

   


