
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

***************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับ

สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 4 อัตรา
อาศัยอํานาจตามความในแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ (๑) จึงประกาศรับสมัครบุคคล
ท่ัวไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร
๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

๑.๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง
จํานวน ๑ อัตรา

1.1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) สังกัด
สํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา

1.1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ) สังกัด กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม จํานวน 1 อัตรา

1.2 ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป
1.2.1 พนักงานจ้างท่ัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน 1 อัตรา

๒. คุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้

๒.๑ ผู้ซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ

อายุไม่เกิน ๗๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล

(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือทุจริตต่อหน้าท่ีหรือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน



๒.๒ พระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์ ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งได้ ท้ังนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ท่ี
นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งกรมมหาเถรสมาคม
ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑

๒.๓ ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่กําหนดในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัด
สิทธิในการเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันได้ และหากมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้สมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมาย

๒.๔ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งไม่ตรงมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งจะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง

๓. คุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง/ลักษณะงานท่ีปฏิบัต/ิอัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง
๓.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

๓.๑.๑ ช่ือตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้

ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ

เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามท่ีได้รับ

มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกําหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง

2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย

2.3 ประชาสัมพันธ์อํานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาชาวิชาหรือ

ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาชา
วิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม
โยธา สํารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาชาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา
สํารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

อัตราค่าตอบแทน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท
ระยะเวลาการจ้าง

3 ปี ( มีการประเมินผลงานปีละ ๒ ครั้ง ถ้าไม่ผ่านการประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง )

๓.๑.2 ช่ือตําแหน่ง พนักงานชับรถจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) ประเภททักษะ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ขับรถจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) บํารุงรักษาทําความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ

ของรถจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานหน้าที่เก่ียวกับการขับรถจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) บํารุงรักษาทําความสะอาด

และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) ดังกล่าว และปฏิบัติงานตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเป็นลักษณะท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะตัวในการขับรถ
จักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) หรืองานอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องและ ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี และมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ท่ีได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก (ชนิดท่ี ๒)
3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การเป็นพนักงานขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ํากว่า ๕ ปี
4. เป็นผู้มีความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเครื่องยนต์
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐.-บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ

๒,๐๐๐.-บาท รวมค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐.-บาท
ระยะเวลาการจ้าง
3 ปี ( มีการประเมินผลงานปีละ ๒ ครั้ง ถ้าไม่ผ่านการประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง )



๓.๑.3 ช่ือตําแหน่ง พนักงานชับรถยนต์ (กู้ชีพ) ประเภททักษะ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ขับรถยนต์ (กู้ชีพ) รับ - ส่ง ผู้ป่วยไปโรงพยาบาล บํารุงรักษาทําความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้อง

เล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์ (กู้ชีพ) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานหน้าที่เก่ียวกับการขับรถยนต์ (กู้ชีพ) รับ - ส่ง ผู้ป่วยไปโรงพยาบาล บํารุงรักษาทําความสะอาด และ
แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์ (กู้ชีพ) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ และมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี
2.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ท่ีได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
3.มีหนังสือรับรองประสบการณ์การเป็นพนักงานขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ํากว่า ๕ ปี
4.เป็นผู้มีความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเครื่องยนต์
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐.-บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ

๒,๐๐๐.-บาท รวมค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐.-บาท
ระยะเวลาการจ้าง
3 ปี ( มีการประเมินผลงานปีละ ๒ ครั้ง ถ้าไม่ผ่านการประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง )

๓.๒ ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป
๓.2.1 ช่ือตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ฯ ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของเด็กเล็ก สอนให้เด็ก
มีพัฒนาการตามวัย ช่วยจัดทําแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ช่วยดูแลเด็ก เล้ียงดูเด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความ

เสียสละ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องาน
หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง ให้ความรู้แก่เด็กโดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือ
ตนเองได้ ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขา หรือ

ทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ สําหรับบุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาสาขาอื่น อนุปริญญา จะได้รับการพิจารณาคะแนน
ตามระดับความเหมาะสมเป็นพิเศษ โดยองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง จะพิจารณาจากผู้ที่มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาก่อนผู้ที่ มีคุณวุฒิการศึกษาด้านอื่นๆ โดยจะพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามท่ี



คณะกรรมการกําหนดและต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กําหนด (ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาและเลือกสรร)

ระยะเวลาในการจ้าง
๑ ปี (มีการประเมินผลงานปีละ ๒ ครั้ง ถ้าไม่ผ่านการประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง)
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,0๐๐.-บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ

1,๐๐๐.-บาท รวมค่าตอบแทนเดือนละ 10,000.-บาท

4. กําหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอเอกสารและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตําบล

สระโพนทองก อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันท่ี 23 - 31 พฤษภาคม 2565 ในวัน
และเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044 – 056145

๕. หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมกับใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน

๑ ปี (นับถึงวันสมัคร) จํานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย
๒) สําเนาวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ
๔) สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ
๕) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ท่ีได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก(ชนิดที่ ๒) (สําหรับ

ตําแหน่งพนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า))
๖) หนังสือรับรองประสบการณ์การเป็นพนักงานขับรถยนต์มาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี และ เป็นผู้

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคร่ืองยนต์ (สําหรับตําแหน่งพนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) และ
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยน์ (กู้ชีพ))

๗) สําเนาใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ
๘) ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน
๙) สําเนาหลักฐานอ่ืน เช่น เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล หนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือ

แสดงประสบการณ์ในตําแหน่งท่ีสมัคร(ถ้ามี)พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

- ค่าสมัครตําแหน่งละ 100 บาท

๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้
๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบ วันพุธ ที่ 1 เดือน มิ ถุนายน พ.ศ.2565

ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๗.๒ วัน เวลา และสถานที่สอบ แข่งขัน ในวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65

ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป, สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง จะใช้หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดย

ยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพน
ทอง กําหนด ซ่ึงประกอบด้วย



8.๑ ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
8.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
8.๓ คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซ่ึงจําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
การสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง จะพิจารณาจากคะแนนการ

สอบโดยมีคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน ดังนี้
- ความรู้ความสามารถท่ัวไป ๑๐๐ คะแนน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
- ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง ๑๐๐ คะแนน (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
- ความเหมาะสมกับตําแหน่ง ๑๐๐ คะแนน (รายละเอียดตามภาคผนวก ค)

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะได้รับการข้ึนบัญชีไว้

เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ทําคะแนนได้ในแต่ละด้านไม่ต่ํา

กว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงตามลําดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ

10. การประกาศผลการเลือกสรร
10.๑ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันท่ี 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
10.๒ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลําดับท่ีจากผู้สอบแข่งขันได้จากคะแนนรวม

สูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสําหรับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สําหรับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า

10.๓ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
เลือกสรร แต่ถ้ามีการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่
แล้ว ให้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันและผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการการขึ้นบัญชี เม่ือมีกรณี
ใดย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่ แล้วแต่กรณี

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธ์ิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล

สระโพนทองกําหนด เว้นแต่มีเหตุจําเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกําหนดการ
เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ท่ีทําการไปรษณีย์รับทะเบียน

(๓) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบได้แล้ว ให้ยกเลิกการข้ึนบัญชี
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

(๔) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน
ตําแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้

(๕) ผู้นั้นประสงค์จะไม่รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้

๑1. เง่ือนไขการจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง จะมีคําสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามลําดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ท่ีได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปของพนักงานจ้าง และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.อบต. กําหนด ทั้งน้ี หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาด
คุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง อาจถอนผู้น้ันออกจากบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง จะดําเนินการสั่งจ้างพนักงานจ้าง เมื่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น



ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครได้ท่ีที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
สระโพนทอง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-056145 ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65

( นางบุญน้อม ฦาชา )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง



(ภาคผนวก ก.)
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕65
รายละเอียดเนื้อหาท่ีใช้สําหรับการคัดเลือก

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ( ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) มีดังนี้

๑. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

๑.๑ ทดสอบด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป (สอบข้อเขียนคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็น

ในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือ สมมุติฐาน หรือ ให้การศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลอย่างอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

๒. วิชาภาษาไทย ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปและหรือตีความจาก
ข้อความส้ันๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคํา หรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความส้ันๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

๓. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
5. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

๑.๒ ทดสอบด้านความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (สอบข้อเขียนคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
2. ความรู้เก่ียวกับการออกแบบและคํานวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
3. ความรู้เก่ียวกับการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
4. ความรู้เก่ียวกับการสํารวจเพื่อการก่อสร้าง
5. ความรู้เก่ียวกับเครื่องจักรก่อสร้าง
6. ความรู้เก่ียวกับการทดสอบวัสดุ และคอนกรีตเทคโนโลยี
7. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ

๑.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ( โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
โดยคํานึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการของตําแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

ประวัติการทํางาน พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว การเข้าร่วมกับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยเฉพาะตําแหน่ง



(ภาคผนวก ก.)
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสระโพนทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕65
รายละเอียดเนื้อหาท่ีใช้สําหรับการคัดเลือก

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภททักษะ) มีดังนี้

2. ตําแหน่ง พนักงานขับรถจักรขนาดเบา (รถกระเช้า)
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ( โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )

โดยคํานึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการของตําแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว การเข้าร่วมกับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยเฉพาะตําแหน่ง

3. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ)
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ( โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )

โดยคํานึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการของตําแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว การเข้าร่วมกับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยเฉพาะตําแหน่ง

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างท่ัวไป มีดังนี้

4. ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภททั่วไป)
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ( โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )

โดยคํานึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการของตําแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว การเข้าร่วมกับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยเฉพาะตําแหน่ง


