
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือปฏิบัติงานใน
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา 

อาศัยอ านาจตามความนัย ข้อ ๑๙ แห่ งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล           
จังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 

            ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
   1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์    สังกัดส านักปลัด  จ านวน  1  อัตรา 
 ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 

 1. ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  สงักัดส านักปลัด                             จ านวน 1 อัตรา 
 2. ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  (รถบรรทุกขยะ)  สังกัดกองสาธารณสุขฯ  
 จ านวน 1 อัตรา 

รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย
ประกาศนี ้ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ   
สรรหาและเลือกสรร  
        ๒.๑   คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60  ปี   
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้ น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

  (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

  (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   
  (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน   
1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการ
หรือพนักงานต าบลมายื่นด้วย 

๒.2  คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบหมายเลข 2)   

  ๓.  การรับสมัคร 
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  

           ผู้ที่ประสงค์ที่จะสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรร ขอรับเอกสารการรับสมัครและยื่นใบ
สมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 – วันที่ 26 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม
รายละเอียดตามหมายเลขโทรศัพท ์ ๐๓๖-๓๗๙๕๔๖ 

3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
       ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องและยื่นใบสมัครด้วย

ตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมน าหลักฐานฉบับจริง และรับรองส าเนาความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิเฉพาะต าแหนงที่รับสมัคร จ านวน  1 ฉบับ  
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ   
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1 ฉบับ  
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน

ไม่เกิน  6  เดือน  จ านวน  3  รูป  
(5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามคุณสมบัติ ของพนักงานส่วน

ต าบล ตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ข้อ 6 (5)   ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน  1 ฉบับ 
(6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว -  ชื่อสกุล   
(7) ภิกษุสามเณร นักพรตในศาสนาที่ยังครองสมณะเพศ ไม่สามารถสมัครและสอบคัดเลือกได้ 

***เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ*** 

    3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
    ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตามประเภทของพนักงานจ้าง  ดังนี้  

(๑)  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ค่าธรรมเนียม     100  บาท 
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป    ค่าธรรมเนียม   50  บาท 

3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น                               
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4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
         องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  จะท าการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
พร้อมด้วยเลขประจ าตัวสอบ ในวันที่ 27 มกราคม ๒๕65 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 

5. วัน เวลา สถานที่เลือกสรร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่            
28 มกราคม ๒๕65  ตั้งแต่เวลา 09.0๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย      
โดยมีก าหนดการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

(1) ความรู้ความสามารถท่ัวไป  เวลา  09.00 – 10.00 น. 
(2) ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะต าแหน่ง เวลา  10.00 - 11.00 น. 
(3) คุณสมบัติส่วนบุคคล  เวลา  11.00 - 12.00 น.   

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี ้(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) 

  7. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะใน
แต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

 8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
               องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย   จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการเลือกสรรได้                         
ในวันที่ 31 มกราคม 2565  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับบัญชีหรือนับแต่   
วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จะด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการเลือกสรรเป็น

พนักงานจ้างตามล าดับและจ านวนที่ประกาศสรรหาและเลือกสรรมาท าสัญญาจ้างและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
จ้างโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                      ประกาศ  ณ  วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 
                    
 

                              (นายคชานนท์  แก้วสุริยาภรณ์) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการรับสมัครแนบท้ายประกาศ ฯ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ลงวันที่  10  มกราคม  2565 
----------------------------------- 

1. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒ)ิ 
2. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (สังกัดส านักปลัด) 
3. ระยะเวลาการจ้าง 
 -    พนักงานตามภารกิจ  มีระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกินคราวละ  4  ปี   
4. อัตราว่าง  1  อัตรา 
5. ค่าตอบแทน    
  5.1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเท่ียว      นิเทศ
ศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ีก.จ.ก.ท.และก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ 
  อัตราค่าจ้าง 

  ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ  9,400.-  บาท 
  5.2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจ
การเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 อัตราค่าจ้าง 
  ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ  10,840.-  บาท 
   5.3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการ เงิน 
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเท่ียว     นิเทศ
ศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 อัตราค่าจ้าง 
  ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ  11,500.-  บาท 
 
6. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการรับสมัครแนบท้ายประกาศ ฯ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่  10  มกราคม  2565 
----------------------------------- 

1. ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 
2. ต าแหน่ง  คนงานท่ัวไป (สังกัด ส านักปลัด) 
3. ระยะเวลาการจ้าง 
 -    พนักงานจ้างท่ัวไป  มีระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกินคราวละ  1  ปี   
4. อัตราว่าง  1  อัตรา 
5. ค่าตอบแทน   
 ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน 
6. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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รายละเอียดเกี่ยวกบัการรับสมัครแนบท้ายประกาศ ฯ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 10 มกราคม  2565 
----------------------------------- 

1. ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 
2. ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)  (สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
3. ระยะเวลาการจ้าง 
 -    พนักงานจ้างท่ัวไป  มีระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกินคราวละ  1  ปี   
4. อัตราว่าง  1  อัตรา 
5. ค่าตอบแทน   
 ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน 
6. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งแนบท้ายประกาศฯ 
เรือ่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 10 มกราคม  2565 
 

ต าแหน่งพนกังานจ้าง 
ที่รับสมัคร 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 

ประเภท 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานประชาสัมพันธ์ 
สังกัด ส านักปลัด 
 

๑.๑ รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร 
รายงาน และประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ด า เนิ น ง า น ด้ า น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
๑.2 ส ารวจและรวบรวมความคิดเห็น
ขอ งป ระช าชน  ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  แ ละ
หน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงา และปรับปรุงพัฒนางาน
ภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
๑.3 ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชน เพื่อ
เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน 
๑.๔ ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ใน
การติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงท่ัว ๆ ไป เพื่อ
ไขข้อข้องใจและตอบค าถามให้ แก่
ประชาชน 
๑.5 ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดย
วิธีการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ 
ค ว า ม เข้ า ใจ อั น ดี  เกี่ ย ว กั บ ก า ร
ด าเนินงาน หรืผลงานของหน่วยงาน
หรือของรัฐบาล หรือน โยบายของ
รัฐบาล 
๑.๖ แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นด้าน
งา น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  เพื่ อ ให้ ก า ร
ด า เนิ น งาน เป็ น ไป อย่ า งถู ก ต้ อ งมี
ประสิทธิภ าพ  และสอดคล้องตาม
กฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ 
๑.๗ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์
ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบ
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ 
เพื่อน ามาประยุคใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงาน  
ระดับตัน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ ส า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ปริญญาปฏิบัติงาเกี่ยวกับงาน
ต้ าน ป ระช าสั ม พั น ธ์  ต าม
แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน 
และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบั ติ งาน  อื่ นตาม ท่ี ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติในด้านต่างๆ 

๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี การขายพาณิชยการ 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด 
การจัดการ การธนาคารและ
ธุรกิจการเงิน ภาษาต่าง ประเทศ
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การ
โฆ ษ ณ า  ก า ร โร งแ ร ม  ก า ร
ประชาสัมพันธ์ การท่องเท่ียว 
นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนหรือ
ใน ส าข า  วิ ช าห รื อท างอื่ น ท่ี
ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ 
๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิคหรือคุณวุฒิ   อย่างอื่นท่ี
เที ยบได้ ในระดับ เดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทาง บัญชีการขาย
พาณิชยการ เลขานุการเทคนิค
การตลาด  การ จัดก าร  ก าร
ธน าค า รแ ล ะ ธุ ร กิ จ ก าร เงิ น
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การ
โรงแรม การประชาสัมพันธ์การ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  นิ เท ศ ศ า ส ต ร์ 
สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 
 
 
 



-2- 
ต าแหน่งพนกังานจ้าง 

ที่รับสมัคร 
ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๘ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงาน
อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายเพื่ อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ท่ี สั งกั ดบ รรลุ ภ ารกิ จ ท่ี
ก าหนดไว ้
2. ด้านการบริการ  
๒.๑ เผยแพร่แจกจ่ายข่าวสารและ
เอกสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่างๆ
เพื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ง า น ข อ ง
หน่วยงาน 
๒.2 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบ
และวิธีกรปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหวยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อความข้าใจอันดีใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ ไห้ ก า ร
ด าเนินงานส าเร็จ ลุล่วง 
๒.3 ประสานงานกับบุคคลภายใน
หน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน 
หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อให้บริการ 
หรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูล
เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ท่ีตน
รับผิดชอบ 
๒.๔ อ านวยความสะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อด้วยการให้ความรู้ในด้านต่าง 
ๆ ตามที่ตนปฏิบัติ หน้าที่อยู่ใน
อ านาจหน้าท่ี เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีดีจากรัฐ 

 3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ นสู งหรือคุณ วุฒิ อย่ างอื่ น ท่ี
เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา
ห รื อ ท า ง บั ญ ชี  ก า ร ข า ย 
พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิค
การตลาด  การจั ดก าร  ก า ร
ธนาคารและธุรกิจการเงิน 
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การ
โรงแรม การประชาสัมพันธ์การ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  นิ เท ศ ศ า ส ต ร์ 
สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.
อ บ ต .  ก า ห น ด ว่ า ใ ช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นี้ได้ 
 

ประเภท 
พนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป 
สังกัด ส านักปลัด 

 

ประเภท 
พนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
(รถบรรทุกขยะ) 
สังกัด กองสาธารณสุขฯ 

ปฏิบั ติหน้าท่ี เกี่ยวกับงานต้องใช้
แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ 
บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์และ
แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในการ
ใช้รถยนต์และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงาน
ท่ัวไปและปฏิบัติงานตามท่ีผู้
บังคับ 
บัญชามอบหมาย 
 

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ 
บ ารุงรักษา ท าความสะอาด
รถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้อง  
เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในการใช้รถยนต์
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ า
กว่าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
 
 

- มีความรู้ ความสามารถและ
ความช านาญงานในหน้าที่และ
ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม
กฎหมาย (ใบอนุญาตขับข่ี
รถยนต์ ไม่ต่ ากว่า ประเภท 2) 
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแนบท้ายประกาศฯ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ลงวันที่  10  มกราคม 2565 
------------------------------------------- 

 2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนกังานประชาสัมพันธ์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  สังกัด ส านักปลัด                 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
   1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
   1.2 พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข     
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 
   1.3 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน 
   1.4 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540 
   1.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
   1.5 ความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษา 
   1.6 ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
2. ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
   2.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
   2.2 พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
   2.3 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
   2.4 หลักการประชาสัมพันธ์ 
   2.5 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
   2.6 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์ 
   2.7 หลักการสื่อสาร 
   2.8 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์ 
   2.9 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร 
   2.10 ความรู้เกี่ยวกับการจดัแสดงและนิทรรศการ 
   2.11 สื่อในการจัดนิทรรศการ 
   2.12 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์  
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    3.1 บุคลิกภาพ 
   3.2 ท่วงทีวาจา 
   3.3 ความคิดริเรมิและปฏิภาณไหวพริบ 
   3.4 มนุษยสัมพันธ์ 
   3.5 ทัศนคต ิ แรงจูงใจ 
   3.6 จริยธรรม และคุณธรรม 
   3.7 ประสบการณ ์
   3.8 ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
   3.9 การตัดสินใจความเชื่อมั่นในตัวเอง 
   3.10 ความรู้ท่ีใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน(ปรนัย)  
จ านวน  50  ข้อ ๆ ละ 2  
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีสอบข้อเขียน(ปรนัย)  
จ านวน  50  ข้อ ๆ ละ 2  
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ 
 

รวม 300  



2. ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างท่ัวไป) สังกัด ส านักปลัด  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ 
     ๑.๑  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
     ๒.๑  มีทักษะในการปฏิบัติงาน      
     ๒.๒  มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1 บุคลิกภาพ 
    3.2 ท่วงทีวาจา 
    3.3 ความคิดริเริมและปฏิภาณไหวพริบ 
    3.4 มนุษยสัมพันธ์ 
    3.5 ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
    3.6 จริยธรรม และคุณธรรม 
    3.7 ประสบการณ์ 
    3.8 ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
    3.9 การตัดสินใจความเชื่อม่ันในตัวเอง 
    3.10 ความรู้ที่ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

100 
 

100 
 
 

100 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม 300  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างท่ัวไป) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     ๑.๑  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะต าแหน่ง 
     ๒.๑  มีทักษะในการขับรถยนต์ รถบรรทุก 
     ๒.๒  มีความสามารถในการซ่อมแซม  บ ารุงรักษา 
          ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ของรถ 
          สว่นกลางให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะ 
          ปฏิบัติงาน 
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    3.1 บุคลิกภาพ 
    3.2 ท่วงทีวาจา 
    3.3 ความคิดริเริมและปฏิภาณไหวพริบ 
    3.4 มนุษยสัมพันธ์ 
    3.5 ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
    3.6 จริยธรรม และคุณธรรม 
    3.8 ประสบการณ์ 
    3.9 การตัดสินใจความเชื่อม่ันในตัวเอง 
    3.10 ความรู้ที่ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

100 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม 30๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


