
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  

....................................................... 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความ
ประสงค์      รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 1 อัตรา  อาศัยอ านาจตามความ หมวด 4 ข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง    ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่  6 สิงหาคม 2557  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร ได้แก่ 
  - ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
        ต าแหน่ง  คนงาน  สังกัด กองช่าง  จ านวน  ๑  อัตรา 
  

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่  6 
สิงหาคม 2557  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือน   ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค)  โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง)   โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
          /(๘)ไม่เป็น... 

 



- ๒ - 
(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
 ๒.๒ ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง  

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย    

2.3 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปใน องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา และ

ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
      2.4 อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท  และค่า
ครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 
(ก.อบต.จ.นม.) 
           2.5  ระยะเวลาการจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป  มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี 
๓.  ก าหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร   
  ๓.๑  ก าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4  พฤศจิกายน 2563  ถึงวันที่  13  พฤศจิกายน 
2563   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ  
     3.2 สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตามข้อ 4 
ด้วยตนเองได้ที่ ณ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาและสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา    โทร.๐-๔๔75-6156  และ ทาง 
www.lalommipatthana.go.th 

 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร ดังนี้ 
  ๔.๑  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๓  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน     
๖ เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) จ านวน ๓ รปู        
  ๔.๔  ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่
ตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕  ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.6  ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทหาร
กองเกิน (สด.9)  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.7  ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด เอ ๔ เท่านั้น 

/ทั้งนี้ ….. 
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ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ

ก ากับไว้ด้วย และหากผู้ใดใช้เอกสารอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา จะด าเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 
๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัคร ในอัตรา ๑๐๐ บาท ( ค่าธรรมเนียมสอบ
จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ) 
 6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และ
ทาง www.lalommipatthana.go.th ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2563  โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้อง
ตรวจดูรายชื่อของตนเอง 
7.  เกณฑ์การตัดสินและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา จะท าการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสมรรถนะใน
เรื่องต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ (ภาคผนวก ก) ดังนี้ 

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  100 คะแนน   
  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรร  ต้องเป็นผู้ทีไ่ด้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
8. ก าหนด วัน เวลา และสถานทีเ่ลือกสรร 

ก าหนดวันเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563   ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  

- เวลา  09.00 น.    สอบสัมภาษณ์   ( ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ) 
9.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา     จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   ในวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2563   ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา และทาง www.lalommipatthana.go.th 
 10.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้   
  10.๑  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ให้เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งเท่ากันให้
ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า       

10.๒  บัญชีผู้สอบได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้า
มีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้
ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

        
 

/11.การยกเลิก… 
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11.  การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ       

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การสั่งจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งที่เลือกสรรได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการสั่งจ้าง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะสั่งจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งที่

ผ่านการเลือกสรรได้ 
12.  การท าสัญญาจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา จะท าสัญญาจ้างกับผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่
ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้  ซึ่งจะท าสัญญาจ้างไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมามี
มติเห็นชอบ อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างผู้เข้ารับการเลือกสรรฯได้ตรวจสอบและ
รับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ดังนั้น 
หากภายหลังตรวจสอบพบว่า มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับเลือกสรรฯ หรือได้รับการ
จ้างแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณายกเลิกการ
จ้างกรณีท่ีได้รับการจ้างไปแล้ว  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   27   ตุลาคม    พ.ศ.  2563 
 
 

 
 

                              ( นายน า ปลอดกระโทก ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา             

 
          
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 
ภาคผนวก ก 

 
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ 

เพื่อด าเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ลงวันที่   27   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63) 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโดย
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะต าแหน่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนน
เต็ม 100 คะแนน 

- สอบสัมภาษณ์ โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม การปรับตัวเข้า
กับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งนั้น 
    

ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบ 
 

วันที่ เวลา การทดสอบ 
18  พฤศจิกายน 2563 09.00 น.  ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะ

ต าแหน่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ 

 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

 


