
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
.............................................................. 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
จัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา           
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) ลงวันที่  
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 1.ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

  ส านักปลัด 
  1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

จ านวน  1   อัตรา 
  2.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  1 อัตรา 

กองช่าง 
1.พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า)  จ านวน  1  อัตรา 

   **รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 
 
 ๒. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
           2.1  คุณสมบัติทั่วไป    
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในท้ายประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล 
 (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
 (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น   
 (๗)  ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 

/(๘)  ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก… 
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 (๘)  ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
 (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน า
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มายื่นด้วย  
 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศนี้   (ภาคผนวก ข) 

 ๓.  การรับสมัคร 
 3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
ตั้งแต่วันที่   31  เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕65  ถึงวันที่  12  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕65   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
เว้นวันหยุดราชการ  หรือสามารถติดต่อสอบถามได้  ณ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑5๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-009892 
  ๓.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  ๑  ฉบับ  
 (๒)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก (ชุดสุภาพ)  และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  1 นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน  6 เดือน (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป (ให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย) 
 (๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษา หรือ
หนังสือรับรองที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก (กรณีระบุวุฒิการศึกษา)  ทั้งนี้ผู้ที่จะถือ
ว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถาบันนั้นๆ เป็นเกณฑ์  จ านวน  1  ฉบับ 
 (4)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย ถึงวันปิดรับสมัคร        
จ านวน  1  ฉบับ  
 (4)ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย  โดยต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี จ านวน 1 ฉบับ กรณีสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) 
 (5) ส าเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและทักษะในหน้าที่จากหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการ กรณีสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) 
 (6) ส าเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ประเภทที่ 2 ขึ้นไป จ านวน 1 ฉบับ  กรณีสมัตรพนักงาน
จ้างทั่วไปต าแหน่ง ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
                             (7)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญในการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบทหารกองเกิน (ส.ด.9) ใบรับรองการผ่านงาน ฯลฯ อย่างละ  ๑  ฉบับ 
 ***ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้รับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย*** 

/๓.3  วิธีการสมัคร… 
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 ๓.3  วิธีการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 (๑)  ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดให้ขอใบสมัครสอบและยื่นด้วยตนเอง  ณ  สถานที่รับ
สมัคร ตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ 
 (๒)  ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือ
ตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 (๓)  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จ านวน  50 บาท  (เม่ือผู้สมัครเสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณีโดยให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติตนเองก่อนว่ามีครบหรือไม่  หากไม่
มีคุณสมบัติครบแล้วมาสมัคร  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินและให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนีเ้ป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น ส าหรบัพระภิกษุสงฆ์ ไม่มีสิทธิสมัคร) 
  3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผล 
  ใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่  18
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕65  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  โดยจะท าการประเมินสมรรถนะในวันที่  21 เดือน  
เมษายน  พ.ศ. ๒๕65  รายงานตัวเข้ารับการประเมินสมรรถนะเวลา  ๐๘.๓๐  -  ๐๙.๐๐  น. ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี ้(ภาคผนวก ค) 
 6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 ๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
            องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่ได้ในวันที่ 
22 เดือน เมษายน พ.ศ.  ๒๕65  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  044-009892 หรือผ่านทางเว็บไซต์ Kasemsub.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะจัดเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีที่
มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ (ภาค ก)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจาก
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ 

/ผู้ใดขึ้นบัญชี… 
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  ผู้ใดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้คือ 
  1.ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในต าแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
  2.ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจ้างตามวัน เวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ก าหนด 
 ๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร   
  อนึ่ง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรได้  หากคณะกรรมการด าเนินการสรรหา และเลือกสรร
พนักงานจ้าง  ตรวจสอบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศรับสมัครคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจ้างขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้ง กรณีมีข้อสงสัยให้ถือค าวินิจฉัยของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์เป็นที่สุด 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   23    เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕65  
 
 

                    (ลงชื่อ) .........................................................   
                        (นายพล  สงวนศึก)  

                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  23  มีนาคม  2565 
 

ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
      ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการพิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะกับด าเนินการเพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย  รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
อ่ืนๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.ระยะเวลาการจ้าง   

ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี และไม่ก่อน มติ ก.อบต.จ.นม.เห็นชอบ และตามระยะเวลาของแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

4.  อัตราว่าง   1  อัตรา 
5.  ค่าตอบแทน   
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ ปวส.ได้รับอัตราค่าตอบแทน 11,500.- บาท   และเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราว 1,785.-  บาท รวมค่าตอบแทนเดือนละ 13,285.- บาท 
6.  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 24  มิถุนายน  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  23  มีนาคม  2565 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ส่วนราชการ      ส านักปลัด 
1.ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท ผู้มีคุณวุฒิ 
   ชื่อต าแหน่ง      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
   ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการพิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะกับด าเนินการเพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย  รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
อ่ืนๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2.คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางช่าง
เครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า  ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล  เทคนิควิศวกรรม
โยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ค 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่   23   มีนาคม  2565 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์นี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป และความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์เป็นต้น) (ภาค ก) 

     1.ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     2.ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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โดยวิธีสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย 

 
 
 
 
 

2. การทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และประเมินบุคคล 
รวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ภาค ค) ดังนี้ 
     3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
     3.4 ทัศนคติ  แรงจูงใจ 

 
 
 
 
 
 

30 

 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
 ๑.  ทดสอบการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ แบบปรนัย (ภาค ก) รวมเปน็ 70 คะแนน 
 ๒.  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  การศึกษา  การท างาน  และ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  คือความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและปฏิญาณไหวพริบ  
แรงจูงใจ (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)   
 ๓.  โดยจะท าการประเมินสมรรถนะในวันที่ 21 เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕65   รายงานตัวเข้าสอบเวลา 
๐๘.๓๐ น. -  ๐๙.๐๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  23  มีนาคม  2565 

 
ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

 
3. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีทักษะ 

      ชื่อต าแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์ 
 2.  หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าว และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.  ระยะเวลาการจ้าง  ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี และไม่ก่อน มติ ก.อบต.จ.นม.เห็นชอบ และตาม
ระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

4.  อัตราว่าง   1  อัตรา 
5.  ค่าตอบแทน  เดือนละ 9,400.-  บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท รวมค่าตอบแทน 

11,400.-  บาท 
6.  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 24  มิถุนายน  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ข 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  23  มีนาคม  2565 

 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ส่วนราชการ      ส านักปลัด 
1.ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีทักษะ 
   ชื่อต าแหน่ง      พนักงานขับรถยนต์ 
   ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2.คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1.มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 
  2.มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ค 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่   23  มีนาคม  2565 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์นี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป และความเหมาะสมใน
การปฏิบัติ (ภาค ก) 

     1.ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     2.ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  (ระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวกับต าแหน่ง) 
 

 
 
 
 
 

70 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย 

 
 
 
 
 

2. การทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และประเมินบุคคล 
รวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  (ภาค ค) ดังนี้ 
     3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
     3.4 ทัศนคติ  แรงจูงใจ 

 
 
 
 
 
 

30 

 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
 ๑.  ทดสอบการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ แบบปรนัย (ภาค ก) รวมเปน็ 70 คะแนน 
 ๒.  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  การศึกษา  การท างาน  และ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  คือความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและปฏิญาณไหวพริบ  
แรงจูงใจ (ภาค ค)  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 ๓.  โดยจะท าการประเมินสมรรถนะในวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕65   รายงานตัวเข้าสอบเวลา 
๐๘.๓๐ น. -  ๐๙.๐๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  23  มีนาคม  2565 

 
ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

 
4. ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป   

      ชื่อต าแหน่ง    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถกระเช้าไฟฟ้า) 
 2.  หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ตลอดจนบ ารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา 
ชนิดใดชนิดหนึ่งตามรายละเอียดต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.  ระยะเวลาการจ้าง  ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี และไม่ก่อน มติ ก.อบต.จ.นม.เห็นชอบ  
4.  อัตราว่าง   1  อัตรา 
5.  ค่าตอบแทน  เดือนละ 9,000.-  บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท รวมค่าตอบแทน 

10,000.-  บาท 
6.  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 24  มิถุนายน  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  23 มีนาคม  2565 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ส่วนราชการ      กองช่าง 
1.ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
   ชื่อต าแหน่ง      พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
   ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ตลอดจนบ ารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา 
ชนิดใดชนิดหนึ่งตามรายละเอียดต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  2.คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีความรู้  ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมาย ประเภทที่ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่   23  มีนาคม  2565 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์นี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป และความเหมาะสมใน

การปฏิบัติ (ภาค ก) 
     1.ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     2.ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  (ระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวกับต าแหน่ง) 
 

 
 
 
 
 

70 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย 

 
 
 
 
 

2. การทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และประเมินบุคคล 
รวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ภาค ค) ดังนี้ 
     3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
     3.4 ทัศนคติ  แรงจูงใจ 

 
 
 
 
 
 

30 

 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
 ๑.  ทดสอบการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ แบบปรนัย (ภาค ก) รวมเปน็ 70 คะแนน 
 ๒.  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  การศึกษา  การท างาน  และ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  คือความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศคติการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและปฏิญาณไหวพริบ  
แรงจูงใจ (ภาค ค)  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 ๓.  โดยจะท าการประเมินสมรรถนะในวันที่ 21 เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕65  รายงานตัวเข้าสอบเวลา 
๐๘.๓๐ น. -  ๐๙.๐๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ก าหนดระยะเวลาการรับสมัครเพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
วัน/เดือน/ปี รายการ 

วันที่  23  มีนาคม  2565  ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง    (6 วันท าการ) 
วันที่  31 มีนาคม -12  เมษายน  
2565   

ก าหนดการรับสมัคร  (8 วันท าการ) 

18   เมษายน  2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ    
21  เมษายน 2565 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   
22  เมษายน 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือก และข้ึนบัญชีผู้สอบฯ 
1-5 พฤษภาคม  2565 ด าเนินการขอความเห็นชอบ ก.อบต.จ.นม. 
 
 
 
 
 
 
 

 


