
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประสุข  
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลประสุข  อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  จะด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพ่ือเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลประสุข  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔  ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๔๗ 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประสุข  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างทัว่ไป 

(๑) ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  สังกัด  ส านักปลัด   จ านวน  ๑  อัตรา 
(๒) ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  1  อัตรา 

๒. ระยะเวลาการจ้างและอัตราค่าตอบแทน 
๒.1 พนักงานจ้างทั่วไป 

(๑) ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาพิจารณา
เห็นชอบ 

(๒) อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ ๙,๐๐๐ .- บาท/เดือน  พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวตามที่
กฎหมายก าหนด 

 

๓. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัคร 
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ ๔  แห่งประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี  
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
 



-๒- 
 

(ค)  โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง)  โรคยาเสพติดให้โทษ 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้ เคยต้องโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึ งที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด       

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
   

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร         

แต่ละต าแหน่งตาม ภาคผนวก ก  แนบท้ายประกาศนี้ 
 

๔. การรับสมัครและวัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ ที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลประสุข อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตั้ งแต่ วันที่  2 พฤศจิกายน ๒๕63 ถึง                     
วันที่ 11 พฤศจิกายน  ๒๕๖3 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 

๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
๕.๑ วุฒิการศึกษา พร้อมส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน  ๓ ใบ 
๕.๕ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง ข้อ ๔ (๔)  แห่ง

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ซึ่งออก
ให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับแต่วันตรวจร่างกาย      จ านวน ๑  ฉบับ 

๕.๖ ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ,ชื่อสกุล ,ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบทหาร
กองเกิน (สด.๙)          จ านวน  ๑  ฉบับ 

๕.๗ องค์การบริหารส่วนต าบลประสุขไม่รับสมัคร  พระภิกษุสามเณร ตามหนังสือที่  นว ๘๙/๒๕๐๑  
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  ออกตามความในข้อ ๕ ของมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๒๑         
หากสมัครแล้วบวชเป็นภิกษุสามเณรในภายหลังระหว่างด าเนินการเลือกสรรก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร  
หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการเลือกสรร  

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ต าแหน่งละ  ๑๐๐ บาท 
 
 

 



-๓- 
 

๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลประสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลื อกสรรในวันที่   

12 พฤศจิกายน ๒๕๖3 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลประสุข  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๘. ก าหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร 
๘.๑ ประเมินโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
 -  ๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
 -  ๑๐.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 -  ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๘.๒ สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลประสุข   อ าเภอชุมพวง  จังหวัด

นครราชสีมา (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ) 
 

๙. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
๙.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  ๔๐ คะแนน) ให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ     

ที่ต้องการตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
๙.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน) ให้ทดสอบความรู้        

ความเขา้ใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนั้นโดยเฉพาะ  โดยวิธีสอบข้อเขียน    
๙.๓ ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) ให้ทดสอบความรู้ความเหมาะสม

กับต าแหน่งโดยพิจารณาจากความรอบรู้แนวความคิดและความคิดเห็น ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
 

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลประสุข 

ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  การสอบคัดเลือก
จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค  

 

๑๑. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
องค์ การบริห ารส่ วนต าบลประสุ ข   จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรร                        

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน  ๒๕๖3 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลประสุข อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
 

๑๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลประสุขจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามล าดับคะแนนสูงสุด 

ลงมาตามล าดับ กรณีผู้ผ่านการเลือกสรรสอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะตัดสินให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครก่อนอยู่ในล าดับสูง
กว่า โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เว้นแต่
องค์การบริหารส่วนต าบลประสุขมีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่าน                   
การเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 

 



-๔- 
 

๑๓. การด าเนินการจ้างพนักงานจ้าง 
๑๓.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลประสุขจะด า เนินการจ้างบุคคลที่ ผ่ านการเลือกสรรเป็น           

พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างทั่วไป   
- ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    จ านวน  1  อัตรา 
- ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก    จ านวน  1  อัตรา 

 

๑๓.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลประสุข จะด าเนินการจ้างบุคคลที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมาแล้วเท่านั้น 

 

คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรขององค์การบริหารส่วนต าบลประสุข จะด าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส ประโยชน์ของทางราชการ ความรู้ ความสามารถ 
ความเสมอภาค และความเป็นธรรม 

 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3                         
 
 
 

(นายแย้ม  บุญโญปกรณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

ผนวก ก 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประสุข 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ลงวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

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

๑. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  สังกัด ส านักปลัด อบต.   
ประเภท    พนักงานจ้างท่ัวไป 
อัตราว่าง  จ านวน  1  อัตรา  
อัตราค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท 
- ค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 

ระยะเวลาการจ้าง 
- ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกน  า ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ          
รถยนต์บรรทุกน  า หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เพ่ือขับรถยนต์บรรทุกน  า ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์
บรรทุกน  า หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

รถยนต์บรรทุกน  า และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท ๒     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

๒. ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ประเภท    พนักงานจ้างท่ัวไป 
อัตราว่าง  จ านวน  1  อัตรา   

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า  
อัตราค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท 
- ค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 

ระยะเวลาการจ้าง 
- ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อน วัยเรียน 
ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ  ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมกับพัฒนาการของ
เด็ก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาลปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ และสังคม ให้กับเด็กเล็ก เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาระดับอนุบาล ปฐมวัยต่อไป อบรมเลี้ยงดู   
เด็กเล็กแทนบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ            

จะปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีความเหมาะสม 
๒. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


