
 
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

   เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
…………………………..…………………….. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  มีความประสงค์จะด าเนินการ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือปฏิบัติงานในส่วนราชการสังกัดส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ซึ่งเป็นต าแหน่ ง
ว่างตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๖4 – ๒๕๖6) จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๑๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเลย เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๑๘ 
ข้อ 19 และข้อ 20 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 รายละเอียด
ดังต่อไป 
  ๑. ประเภทและต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
   ๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  ดังนี้ 
    ส านักงานปลัด 

  ๑.๑.1 ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ จ านวน   ๑   อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 
             ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครและผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
   ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเลย  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี   
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
     

/ (ก) โรคเรื้อน... 
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    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
   (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

            ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ลักษณะงาน  และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนั้น  โดยมีลักษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดีก าหนด              
ในแบบการก าหนดลักษณะคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างตาม (ภาคผนวก ก) แนบท้าย
ประกาศนี ้
 ๓. การรับสมัครสรรหาและเลือกสรร 
   ๓.๑ วัน เวลา สถานที่สมัคร และวิธีการสมัคร 
               ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี  สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่  
งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ระหว่างวันที่ 15 - 23 มีนาคม ๒๕๖4               
ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์             
๐-๔๒๐๗-๘๔๔๔ หรือที่ เวปไซต์ www.nadee-dansai.go.th  

   ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
              ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับ
สมัคร  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความ
ถูกต้อง  อย่างละ ๑ ชุด  มายื่นในวันสมัคร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายครั้งเดียวกัน
และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันปิดสมัคร พร้อมทั้งลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย         จ านวน  ๓  รูป 
   (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน              จ านวน  ๑  ฉบับ 
   (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน             จ านวน  ๑  ฉบับ 
              (๔) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
                                                จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

/ (๕) ส าเนาวุฒิ... 
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   (๕) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร               จ านวน  ๑  ชุด 
   (6) ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตรงตามกฎหมายก าหนด           จ านวน  ๑  ฉบับ 
             (7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
หลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย ฯลฯ                                           จ านวน  ๑  ชุด 
   ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวเป็นเอกสารเท็จจะถูกด าเนินการทางกฎหมายต่อไป  และถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการสรรหาและ
เลือกสรร  แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ได้ประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว                
ก็ตาม   
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่มีสิทธิเข้ารับการสมัครสรรหาและเลือกสรร ทั้งนี้
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2510 หนังสือ ก.ท. ด่วนมาก                   
ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่             
21 กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในภายหลัง ระหว่างการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หากยังครองสมเพศในวันที่ด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรร 
        ๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครส าหรับต าแหน่งที่สมัครตามอัตรา ต าแหน่งละ 
๑๐๐ บาท โดยช าระเงินพร้อมกับยื่นใบสมัคร  ทั้งนี้เมื่อผู้สมัครได้จ่ายค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต  ให้จ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

         ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร  ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี และเวปไซต์ 
www.nadee-dansai.go.th 

                ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข) 

  ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู ้ที ่ถ ือว่า เป็นผู ้ผ ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู ้ที ่ได้ร ับคะแนนในการประเมิ น
สมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

  ๘. วัน  เวลา  และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 
   ประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี
ก าหนด  ในวันที่ 3๐ มีนาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
นาดี 
                 

/9. การประกาศ... 
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  ๙. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  
ภายในวันที่ 31 มีนาคม โดยจะปิดประกาศไว้  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
   ๙.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป ให้เรียงล าดับที่จาก
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
   ๙.๒ บัญชีผู้การเลือกสรรได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการ
เลือกสรรอย่างเดียวกันอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิก 
   ๙.๓ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ถ้ากรณีอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้  คือ 
    (๑) ผู้นั้นได้สละสิทธิ์ในต าแหน่งที่ผ่านการสรรหาได้ 
    (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพ่ือเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด 
    (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะท าสัญญาจ้างใน
ต าแหน่งที่สรรหาได้ 
    (๔) ผู้นั้นได้รับการท าสัญญาจ้างในต าแหน่งที่ท าการเลือกสรรได้ไปแล้วให้
ยกเลิกการขึ้นบัญชี  ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

 ๑๐. ระยะเวลาการจ้าง 
   พนักงานจ้างทั่วไป  มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ  ทั้งนี้พนักงานจ้างที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี              
จะได้รับการต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

  ๑๑. การแต่งตั้งและการท าสัญญาจ้าง 
   ๑๑.๑ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  และท า
สัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเลย (ก.อบต.เลย) แล้วเท่านั้น  
   ๑๑.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  จะแจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบตามที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ในใบสมัคร  และหลังจากได้รับหนังสือเรียกมารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง  ภายใน ๗ วันท าการ  หากพ้น
ก าหนดดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับแต่งตั้งปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นๆ  และองค์การบริหารส่วนต าบล
นาดีจะไม่เรียกมาท าสัญญาจ้างอีก 
   ๑๑.๓ เงื่อนไขอ่ืนๆ  หรือการตีความและการวินิจฉัยเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
ตามประกาศนี้  ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรที่ได้รับการแต่งตั้งโดยถือเป็นที่สุด  
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   5  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 

(นายสงคราม  ศรีบุตรตา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 



ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ลักษณะงาน  และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
   เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 
 
1.  ชื่อต าแหน่ง      พนักงานขับรถยนต์ 
     สังกัด ส านักงานปลัด 
2. ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ 
น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ และตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง 
2. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในการขับรถยนต์ สุภาพเรียบร้อย ไม่ท าผิดกฎหมายจราจร 
3. ท าความสะอาด ดูแล บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ประจ ารถ

ต้องอยู่ครบถ้วน มีสภาพเรียบร้อย 
4. จัดเก็บรถยนต์ให้เข้าจอด ณ สถานที่จอด โดยตรวจสอบการเก็บกุญแจ และจอดรถให้เรียบร้อยอย่าให้เกิด

การเสียหาย 
5. จดบันทึกควบคุมการใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

ใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. น ารถตรวจสภาพและต่อภาษีประจ าปี 
7. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

5. คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  5.1 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)  

5.2 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายก าหนด 
6. ระยะเวลาการจ้าง 
 - ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.อบต.จังหวัดเลยก าหนด) 
 - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเลยก าหนด 
7. อัตราว่าง จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
8. อัตราค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๙,0๐๐ บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามกฎหมายก าหนด 
9. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

 
**ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย** 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
   เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ลงวันที่ 5 มีนาคม ๒๕๖4 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู้ 

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๑.๒ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
         ๒.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการขับรถยนต์ 
         ๒.๒ ทดสอบการและวิธีการดูแล ซ่อม รักษารถยนต์เบื้องต้น ตามที่ 
คณะกรรมการก าหนด 
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
        ๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
        ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
        ๓.๓ มนุษย์สัมพันธ์ 
        ๓.๔ ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
 

๓๐ 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 

 
๒๐ 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
 
โดยวิธีการทดสอบ
ด้วยสถานการณ์
จ าลอง 
 
 
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
ที่  ลย ๗๕๑๐๑/ว 032                                                            ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี               
                                                                                         ถนนด่านซ้าย – ปากหมัน 
                                                                                         อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐ 

 5  มีนาคม  2564 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

เรียน    นายอ าเภอด่านซ้าย/นายกเทศมนตรีต าบลด่านซ้าย/ศรีสองรัก/นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง/ 
           ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลนาดี ทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ส าเนาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน     
                    ต าบลนาดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564     จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  
ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน 1 อัตรา  นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  ก าหนดวันรับสมัครบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 15 - 23 มีนาคม 
2564 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่          
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
๐-๔๒๐๗-๘๔๔๔ หรือที่ เวปไซต์ www.nadee-dansai.go.th จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน  ประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้การอนุเคราะห์ต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

    
                                                   (นายสงคราม  ศรีบุตรตา) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 
 
ส านักงานปลัด 
งานการเจ้าหน้าที่ 
โทร./โทรสาร  ๐ - ๔๒๐๗ – ๘๔๔๔   

 

 

“เมอืงน่าอยู่   เมอืงแห่งการท่องเที่ยว  การคา้  และการลงทุนภายใตก้ารพฒันาที่ย ัง่ยนื” 

 

 


