
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
…………………… 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย  มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคล
ทั่วไป เพ่ือเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย   ตามกรอบแผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปี
งบประมาณ  2564 - 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา  อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 22 และ 26 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ประกอบประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2547 
หมวด 4  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ดังนี้   
 1.  ประเภท/ตำแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าจ้างที่จะได้รับ            
                 1.1 ประเภทและตำแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร พนักงานจ้างท่ัวไป   
       - ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
จำนวน  1  อัตรา 
  - ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  1  อัตรา 

1.2  ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราค่าจ้างที่จะ 
ได้รับในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก 1 ท้ายประกาศนี้) 

 2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร 
             2.1  ผู้สมัครเพ่ือรับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมุกดาหาร  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  
7  กรกฎาคม 2547 ข้อ 4 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  

 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
  (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (7) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) ไม่เปน็ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   
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  (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น นับตั้งแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย 
              2.2  สำหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือก 
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความนัยข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521  

  2.3  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูก
ตัดสิทธิในการเป็นผู้เข้ารับคัดเลือกได้ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบ จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมาย   
       3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

 ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครสอบพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
100 บาท ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565–  
6  พฤษภาคม  2565 ในวันและเวลาราชการ 
      4. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบ 
 ผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง  มายื่น 
ในวันรับสมัครดังต่อไปนี้ 
           4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ใบ 
           4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ใบ 
           4.3 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน  6  เดือน และให้ผู้สมัครสอบลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย  จำนวน  3  ใบ 
           4.4 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน 
ส่วนตำบลกำหนดซึ่งไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย (ฉบับจริง) 
           4.5 สำเนาเอกสารอื่นๆ  เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล ใบสำคัญแสดงการผ่านการ
เกณฑ์ทหาร ฯลฯ 
 4.6  ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) 
 5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่การสรรหา  
ดังนี้ 
       5.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ณ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนิคมคำสร้อย  ในวันที่ 9  พฤษภาคม  2565   
  5.2 กำหนดการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 10  พฤษภาคม  2565  ณ  ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย  ดังนี้ 

            (1) สอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  
   (2) สอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  เวลา ๑๐.4๐ –  

 ๑๒.๐๐ น.   
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   (3) เลือกสรรด้วยวิธีสัมภาษณ์  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เปน็ต้นไป 
     6.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
          6.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ”  
ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยกำหนด ดังนี้ 
    (1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
    (2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
    (3) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
          6.2 วธิีการสรรหาและเลือกสรร  จะใช้วิธีการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์  
      7. เกณฑ์การตัดสิน 
       การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผา่นการสอบคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะทุกภาควิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
       8. ประกาศผลสอบ 
     ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  11  พฤษภาคม  2565  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารสว่นตำบลนิคมคำสร้อย 
       9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
           9.1  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะเรียงจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด
ตามลำดับ ในกรณี ที่ มี ผู้ ได้คะแนนรวมเท่ ากัน   ผู้ ได้คะแนนสัมภาษณ์  มากกว่า เป็นผู้ อยู่ ในลำดับ 
สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
           9.2  บัญชีผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร จะใช้เพื่อการจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่ขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกนันี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
           9.3  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็น 
อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้น ดังนี้ 
      (1) ผู้นั้นไดข้อสละสิทธิการจ้างในตำแหน่งที่สรรหาได้ 
      (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพ่ือรับการจ้างภายในเวลาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำ
สร้อยกำหนด  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า  10  วัน  นับต้ังแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
      (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาที่จะทำการจ้างในตำแหน่ง 
ทีไ่ดร้ับการสรรหา 
        10.  การทำสัญญาจ้าง  ระยะเวลาการจ้าง  อัตราจ้าง 
   10.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  ตามจำนวนอัตราที่สรรหา  โดย
เริ่มตั้งแต่ลำดับที่  1  เป็นต้นไป   

10.2  ระยะเวลาการจ้างและอัตราค่าตอบแทนตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก 1 ท้ายประกาศ นี้       

                        ประกาศ  ณ  วันที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
            (นายเสนอ  ไชยสงคราม)  
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย 



 
   

ผนวก  1   
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่    19  เมษายน  2565 

ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป   ตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์  จำนวน   1  อัตรา 
**************************************** 

 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางและบันทึกการใช้รถยนต์ 

ส่วนกลาง การบันทึกและควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในราชการของหน่วยงานในสังกัด ตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ ดูแลและบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์คันที่
ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
-   ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้  
-   มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เกีย่วกับรถยนต์ 

ตามกฎหมายกำหนด 
 

3. อัตราค่าตอบแทน 
3.1  ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ   9,000  บาท  

3.2  ค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ    1,000  บาท    

รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น               10,000 บาท 
 

4. ระยะเวลาจ้าง  
ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป คราวละไม่เกิน  1  ปี นับตั้งแต่วันที่ องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลนิคมคำสร้อย  มีคำสั่งจ้าง   
 
 

************************* 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผนวก  1   
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่    19  เมษายน  2565 

ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป   ตำแหน่ง  ปฏิบัตหิน้าที่ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 จำนวน   1  อัตรา 

 
**************************************** 

 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 

ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้  
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. อัตราค่าตอบแทน 
3.1  ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ   9,000  บาท  

3.2  ค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ    1,000  บาท    

รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น               10,000 บาท 
 

4. ระยะเวลาจ้าง  
ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป คราวละไม่เกิน  1  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย  มีคำสั่งจ้าง   

 
 

************************* 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


