






หมายเลข 1 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

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

ต าแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ๙,000.- บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    1. สัญชาติไทย 
    2. อายุไม่ต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
    3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับต่าแหน่งที่รับผิดชอบมี
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
    5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้
ความสามารถวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ    
    6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือ
เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระท่าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนหรือตามกฎหมายอ่ืน 
    7. ไม่เคยต้องโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ่าคุกเพราะกระท่าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือท่าความผิดที่กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    8. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายและหน้าที่ผู้ดูแลเด็กเป็น
อย่างด ี
    9. วุฒิการศึกษาไม่ต่่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
    10. มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ (จากนายจ้าง) 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน     จ่านวน 1 ฉบับ 
2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน       จ่านวน 1 ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันสมัคร            จ่านวน 1 ฉบับ 
4. ส่าเนาวุฒิการศึกษา       จ่านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า     จ่านวน ๓ รูป 

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 

 



-๒- 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สังกัดหน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการ
(อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ส่านักปลัด อบต. ๑ 1. ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
2. อบรมและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และ
คุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดแลช่วยเหลือผู้เรียน   
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาปฐมวัย 
6. อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรก่าหนด 
7. จัดท่าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ 
8. จัดท่าแผนประสบการณ์เรียนรู้ 
9. ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ  กับผู้น่าชุมชน 
10. พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
11. จัดให้มีการประเมินพัฒนาผู้เรียน 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

วัน เวลา การทดสอบ คะแนน 
(เต็ม) 

วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ 
2๓ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๑.พิจารณาจากการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท ท่วงที
วาจา ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณ
ไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ และความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 
 

๑๐๐ โดยการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบล

เว่อ  

รวมคะแนน 100   
 
*หมายเหตุ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



หมายเลข ๒ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

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

ต าแหน่ง   นักการภารโรง 
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ๙,000.- บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    ๑. สัญชาติไทย 
    ๒. อายุไม่ต่่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  ๖๐ ปี 
    ๓. มีความประพฤติเรียบร้อย  สุขภาพแข็งแรง  เหมาะสมกับต่าแหน่งที่รับผิดชอบ มี
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี  
               ๔. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาคจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ไร้ความสามารถ  เสมือนไร้
ความสามารถวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคสังคมรังเกียจ 
                ๕. ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง 
                ๖. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
                ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
                ๘. แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย และตรงต่อเวลา 
                ๙. มีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะ
ซ่อมแซมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ได้ 
    ๑๐. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน     จ่านวน 1 ฉบับ 
2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน       จ่านวน 1 ฉบับ 
3. ส่าเนาวุฒิการศึกษา       จ่านวน 1 ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันสมัคร            จ่านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า     จ่านวน ๓ รูป 

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 

 



-๒- 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สังกัดหน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการ
(อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ส่านักปลัด อบต. ๑ ๑. เปิด-ปิดส่านักงาน   
๒. ท่าความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคารส่านักงาน และทางเข้า-ออก อบต. 
๓. ท่าความสะอาดบริเวณด้านหลังอาคาร และในห้องประชุม อบต.เว่อ   
๔. จัดเตรียมห้องประชุม 
๕. รดน้่าต้นไม้ ตกแต่งก่ิงไม้ และดูแลทรัพย์สินของ อบต.เว่อ 
๖. จัดหาน้่าดื่มไว้บริการประชาชน 
๗. ท่าความสะอาดห้องน้่าฝั่งติดห้องประชุม อบต.เว่อ 
๘. เดินหนังสือท้ังในและนอกส่านักงาน เป็นต้น 
๙. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

วัน เวลา การทดสอบ คะแนน 
(เต็ม) 

วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ 
2๓ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๑.พิจารณาจากการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท ท่วงที
วาจา ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณ
ไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ และความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 
 

๑๐๐ โดยการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบล

เว่อ  

รวมคะแนน 100   
 
*หมายเหตุ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



หมายเลข ๓ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

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

ต าแหน่ง   แม่บ้าน 
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ๖,000.- บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    ๑. สัญชาติไทย 
    ๒. อายุไม่ต่่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  ๖๐ ปี 
    ๓. มีความประพฤติเรียบร้อย  สุขภาพแข็งแรง  เหมาะสมกับต่าแหน่งที่รับผิดชอบ มี
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
               ๔. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาคจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ไร้ความสามารถ  เสมือนไร้
ความสามารถวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคสังคมรังเกียจ 
                ๕. ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง 
                ๖. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
                ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
                ๘. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด 
                ๙. เป็นผู้มีใจรักในงานบริการ มีความเสียสละและตรงต่อเวลา 
    ๑๐. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน     จ่านวน 1 ฉบับ 
2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน       จ่านวน 1 ฉบับ 
3. ส่าเนาวุฒิการศึกษา       จ่านวน 1 ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันสมัคร            จ่านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า     จ่านวน ๓ รูป 

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 

 
 



-๒- 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สังกัดหน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการ
(อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ส่านักปลัด อบต. ๑ ๑. ท่าความสะอาดบริเวณภายในอาคารส่านักงาน  และโต๊ะท่างานเจ้าหน้าที่   
๒. ท่าความสะอาดห้องน้่าฝั่งอาคารส่านักปลัด 
๓. ท่าความสะอาดภาชนะถ้วย ช้อน จาน ชาม ฯลฯ 
๔. จัดหาน้่าดื่มไว้ต้อนรับ และบริการประชาชน 
๕. จัดเตรียมภาชนะชุดถ้วยกาแฟไว้รองรับเวลามีประชุม  
๖. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทั้งในและนอกเวลาราชการได้ 
๗. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

วัน เวลา การทดสอบ คะแนน 
(เต็ม) 

วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ 
2๓ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๑.พิจารณาจากการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท ท่วงที
วาจา ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณ
ไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ และความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 
 

๑๐๐ โดยการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบล

เว่อ  

รวมคะแนน 100   
 
*หมายเหตุ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



หมายเลข ๔ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

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

ต าแหน่ง   พนักงานจ้างกู้ชีพและประจ ารถกู้ชีพ 
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ๙,000.- บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    ๑. สัญชาติไทย มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่งสามารถติดต่อได้ 
    ๒. อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  ๖๐ ปี 
    ๓. เป็นบุคคลทีม่ีความประพฤติเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
               ๔. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาคจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ไร้ความสามารถ  เสมือนไร้
ความสามารถวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคสังคมรังเกียจ 
                ๕. ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง 
                ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
                ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
                ๘. เป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ติดสุราและไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

              ๙. มีความรู้ อ่านออก และเขียนภาษาไทยได้ 
  ๑๐. เป็นผู้มีใจรักในงานบริการ และตรงต่อเวลา 

    ๑๑. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

๑๒. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ (ผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ)  
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน 1 ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันสมัคร            จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาวุฒิการศึกษา      จ านวน 1 ฉบับ 
5. ใบอนุญาตขับรถยนต์ (ผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ) จ านวน 1 ฉบับ 
6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า     จ านวน ๓ รูป 

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 



-๒- 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สังกัดหน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการ
(อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ส านักปลัด อบต. ๓  -ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มี
ความต้องการ ๓ คน และก าหนดการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น ๒ ผลัด ผลัดละ 
๒ คน คือ 
 -ผลัด กลางวัน ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๘.๐๐ 
นาฬิกา 
 -ผลัด กลางคืน ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๖.๐๐ 
นาฬิกา 
 -ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ก าหนดหน้าที่ท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑.ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ เพ่ือขับรถยนต์กู้
ชีพ หมายเลขทะเบียน นข ๒๐๐๙ กาฬสินธุ์ ออกช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือหรือเหตุอ่ืน และผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานกู้ชีพ
ประจ ารถยนต์กู้ชีพ เพ่ือออกช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น 

         ๒.ในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ และพนักงานกู้ชีพ 
ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด   มิให้เกิดความเสียหายต่อราชการ โดย
ปฏิบัติงาน 

- ภายใต้มาตรฐานและระเบียบวิธีการที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ก าหนด ได้แก่ การประเมินสถานการณ์เบื้องต้น จ าแนกผู้ป่วย ประเมินสภาพ
ผู้ป่วย สื่อสารประสานงานและขอความช่วยเหลือเมื่อเกินขีดความสามารถ  

- ดูแลช่วยเหลือให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้แก่ การดามกระดูก การห้าม
เลือด การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ให้การ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอ่ืน ณ จุดเกิดเหตุระหว่างการ
ล าเลียงขนส่งจนกระทั่งถึงโรงพยาบาล ลดการสูญเสีย อวัยวะหรือการเกิด
ความบกพร่องในการท างานของอวัยวะส าคัญ รวมทั้งไม่ท าให้การบาดเจ็บ
หรืออาการป่วยรุนแรงขึ้น น าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด/โรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพเหมาะสมตามค าแนะน าของศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการประจ า
จังหวัด ตามระยะเวลาที่ปฏิบัติ  

- ติดต่อประสานงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจ าจังหวัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ พนักงานดับเพลิง และ
หน่วยงานปฏิบัติการฉุกเฉินอ่ืนๆ ประสานงานและการแจ้งเหตุ ๑๖๖๙    
- งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 



-๓- 
 

หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 
วัน เวลา การทดสอบ คะแนน 

(เต็ม) 
วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ 
2๓ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๑. ความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่ง 

๕๐ ทดสอบปฏิบัติ สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล

เว่อ 

วันที่ 
2๓ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๒.พิจารณาจากการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท ท่วงที
วาจา ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณ
ไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ และความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 
 

๕๐ โดยการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล

เว่อ  

รวมคะแนน 100   
 
*หมายเหตุ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



หมายเลข ๕ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

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

ต าแหน่ง   จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ๕,000.- บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    ๑. สัญชาติไทย 
    ๒. เพศชาย อายุไม่ต่่ากว่า ๒๑ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  ๖๐ ปี 
    ๓. มีบุคลิกดี มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่ 
               ๔. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาคจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ไร้ความสามารถ  เสมือนไร้
ความสามารถวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคสังคมรังเกียจ 
                ๕. ไม่เปน็ผู้เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง 
                ๖. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
                ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
    ๘. เป็นบุคคลที่ต้องมีไหวพริบ ช่างสังเกต รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
                ๙. เป็นบุคคลที่มรี่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ลักษณะองอาจ ผึ่งผาย น่าเกรงขาม  
    ๑๐. ไม่ติดสุราและไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
    ๑๑. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๖    
    ๑๒. ได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน     จ่านวน 1 ฉบับ 
2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน       จ่านวน 1 ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันสมัคร            จ่านวน 1 ฉบับ 
4. ส่าเนาวุฒิการศึกษา      จ่านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า     จ่านวน ๓ รูป 

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 



 
-๒- 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สังกัดหน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการ
(อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ส่านักปลัด อบต. ๓  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของยาม อยู่ยามเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในความปลอดภัยและตรวจตราความเรียบร้อย
ในบริเวณอาคาร สถานที่ขององค์การบริหารส่วนต่าบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้อยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัย เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนต่าบลเว่อ
ก่าหนดหรืองานอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

๑. อยู่ยามเฝ้าสถานที่ราชการ ในช่วงกลางคืนของทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.ของวันถัดไป และ
วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  

2. ตรวจตราดูแลทรัพย์สินของทางราชการประกอบด้วยอุปกรณ์
ส่านักงานต่างๆ, รถยนต์ส่วนกลาง จ่านวน ๒ คัน ,รถยนต์บรรทุกขยะ จ่านวน 
1 คัน ,รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จ่านวน ๑ คัน มิให้สูญหายจากการโจรกรรม 
อัคคีภัย หรือภัยอ่ืนๆ  

๓. สังเกต ตรวจตรา ดูแลผู้เข้า – ออก เพ่ือระวังความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ ตลอดจนบันทึกการ เข้า-ออกของบุคคล  

๔. ตรวจตราดูแลบริเวณอาคารส่านักงานขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลเว่อ ประกอบด้วย อาคารที่ท่าการอบต. อาคารกองช่าง อาคารสภา 
อบต. ห้องพนักงาน EMS. ห้องประชุมและบริเวณโดยรอบ อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศรีวิริยะสัมมารามและบริเวณโดยรอบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเสือและบริเวณโดยรอบ ให้อยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัย  

5. เปิด-ปิดไฟฟ้าภายนอกอาคารที่ท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบล
เว่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์และบริเวณอ่ืนที่องค์การบริหารส่วนต่าบล
เว่อก่าหนด  

๖. ดูแลความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้าบริเวณโดยรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีวิริยะสัมมารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ 

๗. รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา แจ้งและรายงานเหตุฉุกเฉิน
ต่อหัวหน้าหน่วยงานและหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  

๘.เชิญธงชาติลงสู่ยอดเสาทุกวัน (เวลา 18.00น.) 
และงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 



-๓- 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

วัน เวลา การทดสอบ คะแนน 
(เต็ม) 

วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ 
2๓ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๑.พิจารณาจากการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท ท่วงที
วาจา ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณ
ไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ และความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 
 

๑๐๐ โดยการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบล

เว่อ  

รวมคะแนน 100   
 
*หมายเหตุ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



หมายเลข ๖ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

.......................................................... 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ๙,000.- บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    ๑. มีสัญชาติไทย 
           ๒. มีอายุไม่ต่่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
            ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก่าหนดไว้ในประกาศก่าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส่าหรับ
พนักงานส่วนต่าบล 
            ๕. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
            ๖. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
            ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ่าคุกเพราะการกระท่า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
           ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
           ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
    ๑๐. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้  
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน     จ่านวน 1 ฉบับ 
2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน       จ่านวน 1 ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันสมัคร            จ่านวน 1 ฉบับ 
4. ส่าเนาวุฒิการศึกษา      จ่านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า     จ่านวน ๓ รูป 

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 
 



-๒- 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สังกัดหน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการ
(อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ส่านักปลัด อบต. ๑ -ปฏิบัติงานชั้นต้นที่ไม่ยากเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ประสานแผน ประมวลแผนเพ่ือเสนอแนะเพ่ือประกอบการก่าหนดนโยบาย 
จัดท่าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด่าเนินงานตามแผนโครงการ
ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคงของประเทศเป็นต้น 
-จัดท่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี แผนการด่าเนินงานประจ่าปี 
และแผนติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น เ พ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดและอ่าเภอ ตาม
กรอบระยะเวลาด่าเนินงานที่ก่าหนดไว้ และน่าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
เช่น ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(e-Plan) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-
LAAS ทั้งนี้ ยังด่าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลต่างๆ อาทิ การประเมินผล
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance 
Assessment: LPA) และการประเมินผลค่าเป้าหมายขั้นต่่าการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

วัน เวลา การทดสอบ คะแนน 
(เต็ม) 

วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ 
2๓ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๑.พิจารณาจากการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท ท่วงที
วาจา ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณ
ไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ และความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 
 

๑๐๐ โดยการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบล

เว่อ  

รวมคะแนน 100   
 
*หมายเหตุ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



หมายเลข ๗ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

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

ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ๙,000.- บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    ๑. สัญชาติไทย 
    ๒. อายุไม่ต่่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  ๖๐ ปี 
    ๓. มีความประพฤติเรียบร้อย  สุขภาพแข็งแรง  เหมาะสมกับต่าแหน่งที่รับผิดชอบ มี
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี  
               ๔. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาคจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ไร้ความสามารถ  เสมือนไร้
ความสามารถวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคสังคมรังเกียจ 
                ๕. ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง 
                ๖. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
                ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
                ๘. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด 
                ๙. เป็นผู้ตรงต่อเวลา ไมติ่ดสุราและยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
    ๑๐. มีความรู้ความสามารถและความช่านาญงานในหน้าที่ 

๑๑. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๖   

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน     จ่านวน 1 ฉบับ 
2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน       จ่านวน 1 ฉบับ 
3. ส่าเนาวุฒิการศึกษา       จ่านวน 1 ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันสมัคร            จ่านวน 1 ฉบับ 
5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย     จ่านวน 1 ฉบับ 
6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า     จ่านวน ๓ รูป 

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 



 
-๒- 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สังกัดหน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการ
(อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ส่านักปลัด อบต. ๑ ๑. ขับรถยนตแ์ละบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
๒. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง 
๓. แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของรถยนต์พร้อมใช้งานตลอดเวลา  
๔. บ่ารุงดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานก่อนน่าออกปฏิบัติงาน  
๕. ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ในขณะปฏิบัติงาน 
๖. ติดต่อประสานงานและส่งหนังสือราชการภายนอกส่านักงาน 
๗. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

วัน เวลา การทดสอบ คะแนน 
(เต็ม) 

วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ 
2๓ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๑. ความรู้ความสามารถใน
ต่าแหน่ง 

๕๐ ทดสอบปฏิบัติ สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบล

เว่อ 

วันที่ 
2๓ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๒.พิจารณาจากการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท ท่วงที
วาจา ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณ
ไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ และความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 
 

๕๐ โดยการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบล

เว่อ  

รวมคะแนน 100   
 
*หมายเหตุ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



หมายเลข ๘ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

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

ต าแหน่ง   ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล 
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ๙,000.- บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    ๑. มีสัญชาติไทย 
           ๒. มีอายุไม่ต่่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
            ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก่าหนดไว้ในประกาศก่าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส่าหรับ
พนักงานส่วนต่าบล 
            ๕. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
            ๖. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
            ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ่าคุกเพราะการกระท่า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
           ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
           ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
    ๑๐. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องผ่านการเรียน
คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือมีเอกสารผ่านการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ไม่ต่่ากว่า ๑๒ ชั่วโมง  
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน     จ่านวน 1 ฉบับ 
2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน       จ่านวน 1 ฉบับ 
3. ส่าเนาวุฒิการศึกษา                จ่านวน 1 ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันสมัคร  จ่านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า     จ่านวน ๓ รูป 

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 



-๒- 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สังกัดหน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการ
(อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

กองคลัง ๑ - ปฏิบัติงานชั้นต้นที่ไม่ยากเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล โดยปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แยกประเภท
เอกสารฎีกา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ จัดการเกี่ยวกับการลงรายการบัญชีและงาน
ด้านบัญชี และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

วัน เวลา การทดสอบ คะแนน 
(เต็ม) 

วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ 
2๓ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๑.พิจารณาจากการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท ท่วงที
วาจา ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณ
ไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ และความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 
 

๑๐๐ โดยการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบล

เว่อ  

รวมคะแนน 100   
 
*หมายเหตุ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



หมายเลข ๙ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

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

ต าแหน่ง   ผู้ดูแลระบบประปา 
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ๙,000.- บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    ๑. มีสัญชาติไทย 
           ๒. มีอายุไม่ต่่ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๕ ปี(นับถึงวันเปิดรับสมัคร) 
            ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก่าหนดไว้ในประกาศก่าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส่าหรับ
พนักงานส่วนต่าบล 
            ๕. ไมเ่ป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
            ๖. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
            ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ่าคุกเพราะการกระท่า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
           ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
           ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
    ๑๐. ไม่จ่ากัดวุฒิการศึกษา 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน     จ่านวน 1 ฉบับ 
2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน       จ่านวน 1 ฉบับ 
3. ส่าเนาวุฒิการศึกษา       จ่านวน 1 ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันสมัคร            จ่านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า     จ่านวน ๓ รูป 

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 



-๒- 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สังกัดหน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการ
(อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

กองช่าง ๔  - ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับกิจการประปาที่ไม่ยากภายใต้การก่ากับดูแล
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด เช่น  ด่าเนินการผลิตและจ่าหน่ายน้่าประปา  การจัดหา
น้่าสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้่าของการประปา  ส่ารวจและการ
ตรวจแก้ไขปรับซ่อมด่าเนินการต่อท่อ  ซ่อมท่อ แก้ไข  ซ่อมแซมอุปกรณ์
ประปาต่าง ๆ   ปิด  เปิดประตูน้่า ก่ากับดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่รับรับมอบหมาย 
 

 
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

วัน เวลา การทดสอบ คะแนน 
(เต็ม) 

วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ 
2๔ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๑.พิจารณาจากการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท ท่วงที
วาจา ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณ
ไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ และความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 
 

๑๐๐ โดยการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบล

เว่อ  

รวมคะแนน 100   
 
*หมายเหตุ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 หมายเลข ๑๐ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

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

ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ๙,000.- บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    ๑. มีสัญชาติไทย 
           ๒. มีอายุไม่ต่่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
            ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก่าหนดไว้ในประกาศก่าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส่าหรับ
พนักงานส่วนต่าบล 
            ๕. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
            ๖. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
            ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ่าคุกเพราะการกระท่า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
           ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
           ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 ๑๐.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้  
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน     จ่านวน 1 ฉบับ 
2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน       จ่านวน 1 ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันสมัคร            จ่านวน 1 ฉบับ 
4. ส่าเนาวุฒิการศึกษา      จ่านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า     จ่านวน ๓ รูป 

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 
 



-๒- 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สังกัดหน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการ
(อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

กองช่าง ๑ ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่ งานช่างส่ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียน
แบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการ
ออกแบบด้านช่างโยธา การค่านวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การ
ก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้
ค่าปรึกษาแนะน่า หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา  
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีรับรับมอบหมาย 
 

 
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

วัน เวลา การทดสอบ คะแนน 
(เต็ม) 

วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ 
2๔ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๑.พิจารณาจากการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท ท่วงที
วาจา ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณ
ไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ และความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 
 

๑๐๐ โดยการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบล

เว่อ  

รวมคะแนน 100   
 
*หมายเหตุ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



หมายเลข ๑๑ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

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

ต าแหน่ง   ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ๙,000.- บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    ๑. มีสัญชาติไทย 
           ๒. มีอายุไม่ต่่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
            ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก่าหนดไว้ในประกาศก่าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส่าหรับ
พนักงานส่วนต่าบล 
            ๕. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
            ๖. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
            ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ่าคุกเพราะการกระท่า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
           ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
           ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 ๑๐.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่่ากว่านี้  
 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน     จ่านวน 1 ฉบับ 
2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน       จ่านวน 1 ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันสมัคร            จ่านวน 1 ฉบับ 
4. ส่าเนาวุฒิการศึกษา      จ่านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า     จ่านวน ๓ รูป 

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 
 



-๒- 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สังกัดหน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการ
(อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

กองช่าง ๑ ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างส่ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียน
แบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการ
ออกแบบด้านช่างโยธา การค่านวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การ
ก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้
ค่าปรึกษาแนะน่า หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่รับรับมอบหมาย 
 

 
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

วัน เวลา การทดสอบ คะแนน 
(เต็ม) 

วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ 
2๔ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๑.พิจารณาจากการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท ท่วงที
วาจา ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณ
ไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ และความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 
 

๑๐๐ โดยการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบล

เว่อ  

รวมคะแนน 100   
 
*หมายเหตุ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



หมายเลข ๑๒ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

.......................................................... 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ๙,000.- บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    ๑. มีสัญชาติไทย 
           ๒. มีอายุไม่ต่่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 

๓. เป็นเพศชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น  
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกาย 

แข็งแรง เหมาะสมกับต่าแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
๕. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่ก่าหนดไว้ในประกาศก่าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส่าหรับพนักงานจ้าง 

๖. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

๗. ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ  
๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุกเพราะกระท่าผิด 

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๙. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
๑๐. วุฒิการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่่ากว่านี้ 
๑๑. มีใบประกอบวิชาชีพด้านไฟฟ้า หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจาก 

หน่วยงานราชการ  
๑๒. มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ ประมาณการราคาก่อสร้าง และมีความรู้  

ความสามารถด้านช่าง 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน     จ่านวน 1 ฉบับ 
2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน       จ่านวน 1 ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันสมัคร            จ่านวน 1 ฉบับ 
4. ส่าเนาวุฒิการศึกษา      จ่านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า     จ่านวน ๓ รูป 

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 



-๒- 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สังกัดหน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการ
(อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

กองช่าง ๑ 1.ปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ โคมไฟสาธารณะ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต่าบลเว่อ 
2.ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานได้ทันที 
3.ดูแลระบบไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องใช้ในส่านักงาน อาคารสถานที่ที่ช่ารุด
เสื่อมสภาพให้ใช้งานได้ตามปกติ 
4.ช่วยปฏิบัติงานกองช่าง ในการด่าเนินการส่ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
บ่ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง และ
ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
5.ช่วยถอดแบบ ส่ารวจปริมาณวัสดุ เพ่ือประกอบการประมาณราคาก่อสร้าง 
6.ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และงานซ่อมแซม การตรวจงานจ้าง
ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และระเบียบก่าหนด 
7.ช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านช่าง 
8.งานรับ – ส่งหนังสือกองช่าง 
9.งานจัดเอกสาร คัดแยกหนังสือ จัดเรียงเอกสารทางราชการกองช่าง 
10.งานจัดท่าทะเบียนต่าง ๆ กองช่าง 
11.งานบริการและต้อนรับผู้มาติดต่อราชการกองช่าง 

 
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

วัน เวลา การทดสอบ คะแนน 
(เต็ม) 

วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ 
2๔ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๑.พิจารณาจากการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท ท่วงที
วาจา ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณ
ไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ และความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 
 

๑๐๐ โดยการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบล

เว่อ  

รวมคะแนน 100   
 
*หมายเหตุ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



หมายเลข ๑๓ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

.......................................................... 
ต าแหน่ง   พนักงานขับรถขยะ 
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ๙,000.- บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    ๑. มีสัญชาติไทย 
           ๒. มีอายุไม่ต่่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 

๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงาน  
๕. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่ก่าหนดไว้ในประกาศก่าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส่าหรับพนักงานจ้าง 

๖. ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

๗. ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ  
๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุกเพราะกระท่าผิด 

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๙. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 

๑๐. เป็นผู้จบการศึกษาในระดับไม่ต่่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่่า 

กว่านี้ 

๑๑. มีความรู้ความความสามารถเหมาะสมและความช่านาญงานในหน้าที่ 
๑๒. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตรงตามท่ีกฎหมายก่าหนด(ใบขับขี่รถยนต์ชนิดที่๒ขึน้ไป) 
๑๓. มีความรู้ในเรื่องเครื่องยนต์พอสมควรในการแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ได้ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน     จ่านวน 1 ฉบับ 
2. ส่าเนาทะเบียนบ้าน       จ่านวน 1 ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันสมัคร            จ่านวน 1 ฉบับ 
4. ส่าเนาวุฒิการศึกษา      จ่านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า     จ่านวน ๓ รูป 

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 



-๒- 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สังกัดหน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการ
(อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

กองช่าง ๑ -ขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย   
-ดูแลบ่ารุงรักษา   
-ท่าความสะอาดรถบรรทุกขยะมูลฝอย   
-แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถบรรทุกขยะมูลฝอย   
-ช่วยจัดสถานที่กรณีมีงานโครงการและอ่ืนๆ  หรือปฏิบัติงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 

 
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

วัน เวลา การทดสอบ คะแนน 
(เต็ม) 

วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ 
2๔ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๑. ความรู้ความสามารถใน
ต่าแหน่ง 

๕๐ ทดสอบปฏิบัติ สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบล

เว่อ 

วันที่ 
2๔ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๒.พิจารณาจากการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท ท่วงที
วาจา ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณ
ไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ และความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 
 

๕๐ โดยการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท่าการองค์การ
บริหารส่วนต่าบล

เว่อ  

รวมคะแนน 100   
 
*หมายเหตุ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



หมายเลข ๑๔ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

.......................................................... 
ต าแหน่ง   คนงานประจ ารถขยะ 
ค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ๗,000.- บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
    ๑. มีสัญชาติไทย 
           ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 

๓. เป็นเพศชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น  
๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๕. มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกาย 

แข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
๖. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานจ้าง 

๗. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

๘. ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ  
๙. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิด 

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 

๑๑. เป็นผู้จบการศึกษาในระดับไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ า 

กว่านี้ 

๑๒.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่คนงานประจ ารถขยะ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน 1 ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันสมัคร            จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาวุฒิการศึกษา      จ านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า     จ านวน ๓ รูป 

ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 



-๒- 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สังกัดหน่วยงาน จ านวนที่

ต้องการ
(อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

กองช่าง ๔ -ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน  และที่รองรับขยะมูล
ฝอย  น าขยะมูลฝอยไปท าลาย  ตกแต่ง  ตัดหญ้าบริเวณริมถนนภายในเขต 
อบต.  ล้างรางระบายน้ า  ล้างท่อน้ าอุดตัน  เก็บกวาดท าความสะอาดบริเวณ
ภายในเขต อบต.  ดูแล และล้างท าความสะอาดรถขยะมูลฝอยให้สะอาดเป็น
ประจ าทุกวัน  ช่วยจัดสถานที่กรณีมีงานโครงการและอ่ืนๆ  หรืองานอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้อง 

 
หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 

วัน เวลา การทดสอบ คะแนน 
(เต็ม) 

วิธีการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

วันที่ 
2๔ กันยายน 

2564  
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป 

๑.พิจารณาจากการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ กิริยามารยาท ท่วงที
วาจา ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณ
ไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ และความรู้ 
ความสามารถพิเศษ 
 

๑๐๐ โดยการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่คัดเลือก  
ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล

เว่อ  

รวมคะแนน 100   
 
*หมายเหตุ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


