
 

 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นตําบลหนองสรวง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล        
หนองสรวง จํานวน  ๒  อัตรา  

อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และอาศัยอํานาจตามความในข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.)  เรือ่งหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
พนักงานจ้าง  ลงวันที่ 24 มถิุนายน 2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.ตําแหนง่ที่สรรหาและเลือกสรร 
      พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  ตําแหน่ง 1 อัตรา  
             1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (สํานักงานปลัด)   จํานวน  1  อัตรา        
      พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา 
             2) ตําแหน่ง พนักงานผลิตนํ้าประปา (สํานักงานปลัด)            จํานวน  1  อัตรา         

     ๒.  คุณสมบัติทั่วไป 
                    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 มถิุนายน 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นปัจจุบัน กําหนดให้ผู้ซึ่งได้รับการจ้างเป็นพนักงาน
จ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไมม่ลีักษณะต้องห้าม ดังน้ี 
       ๒.๑ ผู้สมคัรสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
            (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไมเ่กิน ๖๐ ปี (นับถึงวันรับสมัคร) 
      (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๔) ไม่เป็นผู้มรี่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ         
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบ้ืองต้นสําหรับพนักงานส่วนตําบลดังต่อไปนี้ 
           (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ                                
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 
/(๕)ไม่เป็น.... 

 



 

 

-๒- 
 

     (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

   (๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                  (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง 

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงาน  อ่ืนของรัฐ 
   (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน     

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับการสั่งจ้าง 
     ๒.๒   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในตําแหน่ง          

  (รายละเอียดตามเอกสาร ผนวก ก แนบท้ายประกาศฯ น้ี)    
     ๒.๓ สําหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์  ไม่สามารถสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการ

เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑  โดยอนุโลม 

     ๒.๔ ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด   
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่กําหนดในกรณีที่มีการผิดพลาด อันเกิด
จากผู้สมัครไม่มาย่ืนหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือย่ืนไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัคร
สอบแข่งขันได้  และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

     ๒.๕ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งตามที่ระบุไว้ใน ผนวก ก ท้ายประกาศ ฯ น้ี จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง 
   ๓. อัตราค่าตอบแทน 

    ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ ให้
เป็นไปตามแนบประกาศฯ น้ี (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 

๔. กําหนดการรับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับในสมัครและย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ณ สํานักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2561     
ถึงวันที่  ๙  ตุลาคม 256๑ ในวันเวลาราชการ  (เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น.)  หรือสามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข             
๐-๔๔๙๗-๓๐๓๗ หรืองทางเว็บไซต์ www.nongsruang.go.th 

 
 

 
 
 
 
 

/๕.เอกสาร..... 
 



 

 

-๓- 
 

 ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามาย่ืนพร้อมในการสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน พร้อมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนา  รับรองสําเนาความถูกต้อง อย่างละ  ๑  ชุด มาย่ืนในวันรับ
สมัครสอบ ดังต่อไปน้ี 

    ๕.๑ สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่สมัครสอบ 
กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย   พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้องอย่างละ  ๑  ฉบับ 

    ๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดําขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน 
และให้ผู้สมัครเขียนช่ือ-สกุล ตําแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป จํานวน  ๓  ใบ 

    ๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน  ๑  ฉบับ 
    ๕.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๕.๕ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่ประกาศฯ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึง 

วันที่ย่ืนใบสมัคร   จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๕.๖ เอกสารอ่ืนๆ เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ นามสกุล หรือใบทหารกองเกิน (สด.๙)  ฯลฯ  (ถ้ามี)    

จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ผู้สมคัรสอบจะต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนบ้านในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน  

ใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทําให้ไมส่ามารถติดต่อได้ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
๖. ค่าธรรมเนยีมการสมัคร 

     ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบดังน้ี 
    พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งละ    ๑๐๐.-  บาท  
    พนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งละ             50.-  บาท 
    โดยชําระค่าธรรมเนียมใน  วันสมัคร (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ) 
๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่             

๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๑  โดยปิดประกาศ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  อําเภอขามทะเลสอ  
จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็ปไซต์ www.nongsruang.go.th   

๘.  หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
      คณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้าง จะทําการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานจ้าง
ดังกล่าว โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศน้ี
(ผนวก ข) 

 
 
 
 

/วิธี...... 



 

 

-๔- 
วิธีการสอบแข่งขันจะสอบข้อสอบปรนัย  และสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์คะแนนดังน้ี 
    (ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (คะแนนเต็ม    ๑๐๐  คะแนน) 
    (ข) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง    (คะแนนเต็ม    ๑๐๐  คะแนน) 
    (ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สมัภาษณ์)     (คะแนนเต็ม    ๑๐๐  คะแนน)  
๙.  ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ทําการสรรหาและเลือกสรร   
    องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง จะทําการทดสอบความรู้ ความเหมาะสมกับตําแหน่ง             

ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  อําเภอขามทะเลสอ            
จังหวัดนครราชสีมา  

ตารางการสอบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
วันสอบ เวลาสอบ รายละเอียดการสอบ สถานที่สอบ ตําแหน่งสอบ 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 09.00- 10.00 น. 
 
 

1.ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) 
 

ห้องประชุม 
อบต.หนองสรวง 

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
พัฒนาชุมชน 
2.พนักงานผลิตน้ําประปา 

๒๒ ตุลาคม 25๖๑ 10.30- 12.00 น. 2.ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตําแหน่ง 
 (ภาค ข) 

ห้องประชุม 
อบต.หนองสรวง 

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
พัฒนาชุมชน 
 

๒๒ ตุลาคม 25๖๑ 13.30- 15.00 น. 3.ภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง (ภาค ค ) 
(สอบสัมภาษณ์) 

ห้องประชุม 
อบต.หนองสรวง 

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
พัฒนาชุมชน 
2.พนักงานผลิตน้ําประปา 

 
หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

        ๑๐.  เกณฑ์การตัดสนิ 
    ผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคท่ีประเมินไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ ๖๐  
        ๑๑.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 

    องค์การบริหาร ส่วนตําบลหนองสรวง  จะประกาศราย ช่ือผู้ สอบแข่งขัน ไ ด้ตามเกณฑ์ใน           
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  และทางเว็ปไซต์ 
www.nongsruang.go.th 
         ๑๒.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รบัการเลือกสรร 

     ๑๒.๑ การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลําดับที่จากผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน
ลําดับสูงสุด 

     ๑๒.๒ บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร กําหนดให้มีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับต้ังแต่วันประกาศบัญชีรายช่ือผู้
ผ่านการเลือกสรร  ถ้ามีการสรรหาหรือเลือกสรรอย่างเดียวกันน้ันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่บัญชีผู้
ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

/12.3 .... 
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    ๑๒.๓  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 
                   (๑) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งที่สอบได้ 
                   (๒) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในวันเวลาท่ีคณะกรรมการ อบต. 
กําหนด เว้นแต่มีเหตุจําเป็น และได้มีหนังสอืส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้า  ไม่น้อย
กว่า  ๑๐  วัน นับแต่วันที่ที่ทาํการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
                   (๓) ผู้น้ันมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จ้างในตําแหน่งที่ผ่านการ 
เลือกสรร 

     ๑๒.๔  ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้ได้รับการสรรหาบัญชีใดไปแล้ว ถ้าบัญชีน้ียังไม่
ยกเลิก และคณะกรรมการ อบต. พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควร จะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีเดิมเป็นลําดับ
แรก ที่จะได้รับการจ้างในคร้ังต่อไปตามเดิมก็ได้  สําหรับผู้ซึ่งถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เน่ืองจากไปรับราชการทหาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับการ
จ้างเป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งที่สอบได้ และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้น้ันไม่ยกเลิกให้ขึ้นบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีเดิมเป็น
ลําดับแรกที่จะจ้างคร้ังต่อไป 
          ๑๓.  การทาํสญัญาจ้าง 
       ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
สรวง  ตามลําดับที่ในบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวงจะทํา
สัญญาจ้างตามตําแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตามระยะเวลา ค่าตอบแทนที่กําหนดท้ายประกาศรับสมัครน้ีโดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา) ดังน้ี 
           1๓.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้จะได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ังตามตําแหน่งที่สอบได้ โดย
ได้รับการจัดจ้างตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
           1๓.2 กรณีผูส้อบได้และถึงลําดับทีท่ี่ได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ัง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าในประกาศ
น้ี จะนํามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆเพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
  1๓.3 ผูท้ี่ผ่านการคัดเลือก และได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสรวง จะต้องมีบุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
เป็นผู้ค้ําประกัน 
  1๓.4 องค์การบริหารส่วนตําบล จะเรียกผูผ้า่นการสรรหามาทําสัญญาจา้งและจัดจ้างเป็นพนักงาน
จ้าง สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวงจะทําสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมาแล้วเท่าน้ัน 
  1๓.5 ในวันทาํสัญญาจ้าง ผูซ้ึ่งได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องตามประกาศน้ี 
  1๓.6 หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง ตรวจสอบ
พบภายหลัง ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการสรรหา พร้อมคนืเงินค่าตอบแทนนับต้ังแต่วันที่ได้รับการจัด
จ้างและไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ถูกเพิกถอนได้ 
 
 
 

/องค์การ...... 
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   องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้างดังกล่าว 
ในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้  ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเช่ือหรือ
ยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผูท้ี่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผูใ้ดได้ทราบข่าว
ประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้  โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง หรือ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ทางหมายเลขโทรศัพท ์0-4497-3037  เพ่ือจักได้ดําเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                              ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖1 

 

 
   (นายจิรัฎฐ์   แนมขุนทด) 

   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ผนวก ก 

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจ้าง 

แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง เรื่องรบัสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพือ่
บรรจุเป็นพนกังานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

ลงวันที่ ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 
............................................................................................. 

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ชื่อตําแหน่ง ผูช่้วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สังกัดสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
ตําแหน่งประเภท  คุณวุฒิ 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ก.จ.,ก.ท. 

และ ก.อบต.รับรอง 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคณุวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. 

,ก.ท. และ ก.อบต.รับรอง 
 3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ทุกสาขาวิชาที่ก.จ.,ก.ท. 
และก.อบต. รับรอง 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตาํแหนง่   

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาชุมชน  ตามแนวทาง แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้ การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังน้ี 

1.ด้านการปฏบิตักิาร 
 1.1  สํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาประสานงาน   
ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน  เพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชนและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน 
 1.2  ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ  และมคีวามคิดริเริ่ม เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพ่ึงพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
 1.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้มกีารรวมกลุ่มของประชาชน เพ่ือสร้างพลังชุมชนให้เป็นฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้นําชุมชน  ผู้นํากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน ใน
การเป็นที่ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน 
 1.4  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมสี่วนร่วมของประชาชนกระบวนการกลุ่ม รวมทั้ง
กระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น วิเคราะห์ตัดสินใจ วางแผนและดําเนินการ
แก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพ่ือให้ สามารถบรหิารจัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่
การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
 
 

/1.5 ส่งเสริม.... 
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 1.5  ส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนา ให้คําปรกึษา แนะนําด้านวิชาการและปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจชุมชน
ระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุม่องค์กร เครือข่ายองค์กรประชาชน และ
ชุมชนในระดับอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน  เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกจิฐานราก    
มีความเข้มแขง็ สมดุล และมัน่คง  
 1.6  ให้ความรู้เบ้ืองต้นแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนตลอดจนดําเนินการและ
เอ้ืออํานวยการให้เกิดเวทีประชาคม  หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
 1.7  เป็นผู้นําและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาการท้องถิ่น  ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ  
เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 1.8  ร่วมจัดทาํโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้านโครงการชุมชน
พอเพียง  โครงการ  S M L เป็นต้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่
เข้มแข็ง 
 1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงานพัฒนา
ชุมชน และงานบรรเทาทุกขแ์ก่ผู้สูงอายุ ผูพิ้การ ผู้ป่วยเอดส์  และเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจทีกํ่าหนดไว้ 
 2.  ด้านการบริการ 

 2.1  ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป 

2.2  ตอบปัญหาและช้ีแจงการปฏิบัติงานเบ้ืองต้นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝ่าย 

2.3  ติดต่อประสานงานหน่วยงานองค์กรอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการช่วยเหลือบําบัด แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน  
ประชาชนในทุกด้าน 

2.4  เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผลงานการดําเนินงาน วิธีการ  งานพัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
และกระตุ้นปลกูฝังให้ประชาชนมีความสนใจให้ความร่วมมือ  มสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  และมีทศันคติที่ดีต่อ
องค์กร  ต่อชุมชน 

2.5  ให้คําแนะนําอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานราชการ  เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ผูส้นใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  
 .2.29       
อัตราคา่ตอบแทนของพนกังานจ้าง 
 ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  11,500.-  บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  2,000.-  บาท  
 (ตามประกาคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๕  
จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง) 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
 พนักงานจ้างตามภารกิจทําสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน ๑ ปี (ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ) 
 
 



 

 

ผนวก ข 
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองสรวง เรื่อง รบัสมัครบคุคลเพื่อสรรหา

และเลือกสรรเพื่อบรรจุเปน็พนกังานจ้าง  ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองสรวง 
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่  20 กันยายน  25๖1 

วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนกังานจ้าง โดยการประเมินสมรรถนะ 
ตําแหน่ง ผูช้่วยเจ้าพนกังานพฒันาชุมชน 

ใช้วิธกีารสอบคดัเลือก โดยแบ่งเปน็ 3 ภาค ดังต่อไปน้ี 
 

ที่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  
๑๐๐ คะแนน  ประกอบดว้ย 
-ความรู้เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
-เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
-ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
ตามหลักวิชาการ 
-นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
-ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยสรุปและตีความ
จากข้อความส้ันๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา
ในรูปแบบต่างๆจากคําหรือกลุ่มคํา ประโยคหรือข้อความส้ันๆ
 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข)  
100  คะแนน  ประกอบด้วย 
2.1 โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
-ความรู้เก่ียวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-พระราชบัญญติัสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
-พระราชบัญญติัระเบียบบริหารบุคคลส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ.
2542 
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
-พระราชบัญญติัผู้สูงอายุพ.ศ.2546 
 

๑๐๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 

ใช้วิธีการสอบปรนัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้วิธีการสอบปรนัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
-๒- 

 
ที่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

  3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) 
-พิจารณาจากความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งที่สมัคร  ( ๒๐ คะแนน) 
-พิจารณาจากประวัติการทํางาน   ประสบการณ์ 
 ๒๐ คะแนน 
-พิจารณาจากความคิดริเริ่ม ปฏิภาณ ไหวพริบ  
๒๐ คะแนน 
-พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา   
๒๐ คะแนน 
-พิจารณาจากทัศนคติหน่วยงานราชการและการ
ให้บริการประชาชน      ๒๐ คะแนน 
 

100 คะแนน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

 รวม 3๐๐ คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ผนวก ก 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หน้าที่ความรบัผิดชอบ 

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจ้าง 
แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง เรื่องรบัสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพือ่
บรรจุเป็นพนกังานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

ลงวันที่ ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 
............................................................................................. 

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป   
ชื่อตาํแหน่ง พนักงานผลิตนํ้าประปา 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

   ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 

ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการผลิตนํ้าประปาเช่น ดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา การจัดนํ้าตรวจแก้ไข 
ปรับซ่อมมาตรวัดนํ้าที่คลาดเคลื่อนหรือชํารุด ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดนํ้า  โดยเคร่ืองทดสอบ
ความเที่ยงตรงมาตรวัดนํ้า  สํารวจและจัดทาํแผนผังต่อท่อ  ดําเนินการต่อท่อ ซ่อมท่อ แก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์
ประปาต่างๆ เก่ียวกับการใช้ประปา  จดเลขมาตรวัดนํ้า และคํานวณปริมาณนํ้า จดมาตรวัดนํ้าของผู้ใช้นํ้า 
บํารุงรักษาแหล่งนํ้าดิบ และท่อ หรือรางส่งนํ้าดิบ  ปิด เปิดประตูนํ้า กํากับดูแลให้อยู่ในสภาพดีและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

อัตราคา่ตอบแทนของพนกังานจ้าง 
 ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.-  บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 1,000  บาท  
 (ตามประกาคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๕  
จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง) 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
 พนักงานจ้างทั่วไปทําสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน ๑ ปี (ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2563 ) 
ระยะเวาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ผนวก ข 
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองสรวง เรื่อง รบัสมัครบคุคลเพื่อสรรหา

และเลือกสรรเพื่อบรรจุเปน็พนกังานจ้าง  ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองสรวง 
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่  20 กันยายน  25๖1 

วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนกังานจ้าง โดยการประเมินสมรรถนะ 
ตําแหน่ง พนกังานผลติน้ําประปา 

ใช้วิธกีารสอบคดัเลือก โดยแบ่งเปน็ 2 ภาค ดังต่อไปน้ี 
 

ที่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  
๑๐๐ คะแนน  ประกอบดว้ย 
-ความรู้เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
-เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
-ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
ตามหลักวิชาการ 
-นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
-ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยสรุปและตีความ
จากข้อความส้ันๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา
ในรูปแบบต่างๆจากคําหรือกลุ่มคํา ประโยคหรือข้อความส้ันๆ
 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) 
-พิจารณาจากความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งที่สมัคร  ( ๒๐ คะแนน) 
-พิจารณาจากประวัติการทํางาน   ประสบการณ์ 
 ๒๐ คะแนน 
-พิจารณาจากความคิดริเริ่ม ปฏิภาณ ไหวพริบ  
๒๐ คะแนน 
-พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา   
๒๐ คะแนน 
-พิจารณาจากทัศนคติหน่วยงานราชการและการให้บริการ
ประชาชน   ๒๐ คะแนน 
 
 

๑๐๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 

ใช้วิธีการสอบปรนัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบสัมภาษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 200 คะแนน  
 
 

 



 

 

 
 
 


