
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

*************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  มีความ 

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕64 
จ านวน  1  ต าแหน่ง   

อาศัยอ านาจตามความในแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง   
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ข้อ ๑๘  และข้อ ๑๙  (๑)  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1 พนักงานจ้างท่ัวไป 
     

    - ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า     สังกัด  ส านักปลัด       จ านวน   1   อัตรา 
       

๒.  คุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้ 

    ๒.๑  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อายุไม่เกิน  ๗๐ ปี 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) ไม่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล  
  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
  (๗) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่ 
     2.2  พระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  ชี  หรือพราหมณ์  ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว.๘๙/๒๕๐๑  
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งกรมมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๒๑ 
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    ๒.๓  ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ก าหนดในกรณีที่มีการผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็น
ผู้สมัครสอบแข่งขันได้  และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
   ๒.๔  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งจะไม่
มีสิทธิรับการแต่งตั้ง   
 

๓.  คุณสมบัติส าหรับต าแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง 
   3.1 ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  

๓.๑.1 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า 

   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานประจ ารถบรรทุกน้ า  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติหน้าที่ประจ ารถบรรทุกน้ า  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่ 
เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑. ไม่จ ากดัวุฒิการศึกษา 
๒. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่   
๓. เพศชาย 

  อัตราค่าตอบแทน   
   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,0๐๐.-บาท  และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ   
1,๐๐๐.-บาท  รวมค่าตอบแทนเดือนละ  ๑0,0๐๐.-บาท 
  ระยะเวลาการจ้าง   

1 ปี ( มีการประเมินผลงานปีละ ๒ ครั้ง ถ้าไม่ผ่านการประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง ) 
 

4. ก าหนดการรับสมัคร 
                  ผู้ประสงค์จะสมัคร  สามารถขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักปลัด (ชั้น 2 )
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่  17 – 25 
สิงหาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  044 – 056145  
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          ๕. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมกับใบสมัคร 
                        ๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน    
๑  ปี (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย 
                        ๒)  ส าเนาวุฒิการศึกษา   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                        ๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                        ๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน  ๑  ฉบับ 

   5  ส าเนาใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน ๑  ฉบับ 
                        6)  ใบรับรองแพทย์   ออกให้ไม่เกิน  ๓๐  วัน 
                        7)  ส าเนาหลักฐานอื่น  เช่น  เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือ
แสดงประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร(ถ้ามี)พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้นและรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
           6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   (1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
    ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้หรือ
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ 
ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองจะไม่รับสมัครหรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการเลือกสรรหรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรหรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแต่กรณี 
   (๒) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครและในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ 
 

7. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
                    ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน  100  บาท    ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนเมื่อได้
ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรแล้วเว้นแต่มีการยกเลิกการด าเนินการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด 
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 
 

         8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้ 
   8.๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันพฤหัสบดี ที่ 26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕64            

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 
   8.๒  วัน เวลา และสถานที่สอบ แข่งขัน ในวันจันทรืที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕64         

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ 
   -  สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)   เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป 

 
 
 
 



-4- 
  

         9.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  จะใช้หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานโดย
ยึดหลัก  “สมรรถนะ”  ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพน
ทองก าหนด  ซึ่งประกอบด้วย 
 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
2. การยดึมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5 การท างานเป็นทีม 

 

การสรรหาและเลือกสรร  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  จะพิจารณาจากคะแนนการ
สอบโดยมีคะแนนเต็ม  100 คะแนน  ดังนี้  

 -  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาคผนวก ก.)   ๑๐๐  คะแนน  
 

10.  การประกาศผลการเลือกสรร 
  10.๑  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันอังคารที่  31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.

2564  หรือทาง เว็ปไชต์ www.sraponthong.go.th. 
10.๒ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้จากคะแนนรวม 

สูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า    

10.๓  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน  1  ปี  นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ 
เลือกสรร  แต่ถ้ามีการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่
แล้ว  ให้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันและผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการการขึ้นบัญชี  เมื่อมีกรณี
ใดย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่  แล้วแต่กรณี  
         (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
   (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
สระโพนทองก าหนด  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น   
   (๓)  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้แล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี 
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร   

(๔)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน 
ต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
   (๕)  ผู้นั้นประสงค์จะไม่รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
 

 ๑1.  เงื่อนไขการจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  จะมีค าสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

ตามล าดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ ก.อบต. ก าหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาด
คุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง อาจถอนผู้นั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   
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  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครได้ที่   ส านักปลัด ชั้น 2   ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  044 – 056145  ต่อ 103  
ในวันและเวลาราชการ 
                 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

 
 
 

( นางบุญน้อม  ฦาชา ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ภาคผนวก  ก.) 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้างทั่วไป   ลงวันที่  4 สิงหาคม 2564 
รายละเอียดเนื้อหาที่ใช้ส าหรับการคัดเลือก 
ต าแหน่ง  พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า  

 

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร  พนักงานจ้างทั่วไป  มีดังนี้   

     ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ( โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )   
       โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม   การปรับตัว การเข้าร่วมกับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะต าแหน่ง 

 


