
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
เร่ือง  รับสมัครสอบคดัเลอืกบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕6๔ 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์
จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕6๔  
จ านวน  ๑  ต าแหน่ง  ๑  อัตรา 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547, 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
( ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้าง  ในต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานขับรถยนต์  สังกัดส านักงานปลัด  จ านวน   ๑   อัตรา 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป    ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี 
ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปี  นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล   ดังนี้ 

(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่      
      สังคม 
(ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม  
(ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง  
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(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น   คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ  ส าหรับพระภิกษุสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันได้   
ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  
๒๕๐๑ และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  22  กันยายน  2521 

    ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
  ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งนั้น  ตามท่ี
ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร  โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศตาม ภาคผนวก ก 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
  ผู้มีความประสงค์ที่จะสมัครสอบ  สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐาน
ด้วยตัวเอง  ได้ที่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา    
ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ –  ๒๘  เมษายน  256๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  โดยกรอก

รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมน าเอกสารตัวจริงมายื่นในวันสมัคร  ดังนี้ 
(1)  ใบสมัครตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนก าหนด 
(2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  ๑ ฉบับ  
(3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑ ฉบับ  
(4)  ส าเนาวุฒิการศึกษา    จ านวน  ๑ ชุด  
      (ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร) 
(5)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนด ซึ่งออกให้โดยแพทย์ที่ได้ 
      ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้ผู้ประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน   สาขาเวชกรรม  และออกให้    
      ไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันที่ได้รับการตรวจร่างกายถึงวันยื่นในสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (6)  รูปถ่ายหน้าตรงสุภาพ  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตา  ขนาด  ๑ x ๑.๕  นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่ 
       เกิน  ๖  เดือน   จ านวน  ๓  ใบ   
 (7)  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.๙)  ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล   ทะเบียนสมรส    
      ทะเบียนหย่า   (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ 

  หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาพร้อมลงลายชื่อก ากับทุกฉบับ     
 
 

 
 



-3- 
 

 ๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  ดังนี้ 
  -  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครในอัตรา  ๑๐๐.- บาท  และสมัครได้คนละไม่เกิน  
๑  ต าแหน่ง (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืน เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว) 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก        
ในวันที่  ๒๙  เมษายน  256๔  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 

7. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
คณะกรรมการจะด าเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที ่ ๓๐ เมษายน  256๔  ณ  ที่ท าการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

8. วิธีการสอบคัดเลือกและหลักเกณฑ์การเลือกสรร 

8.1   ภาคทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน  
50 ข้อ 100 คะแนน ดังนี้  

- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความ หรือการตีความจาก
บทความหรือข้อความ การ พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือ
กลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือการทดสอบอย่างอ่ืนที่เหมาะสม     
กับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย  

- การวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาวัดผล  
- เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

8.2   ภาคความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) ข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน 50 ข้อ  
100  คะแนน ดังนี้  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2548                                 
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2552      
- กฎจราจรต ารวจ  
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ เกี่ยวข้องและใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่              
 

8.3   สอบสัมภาษณ์  โดยทดสอบทักษะประสบการณ์และสัมภาษณ์ จ านวน 100   
คะแนน ดังนี้  

-     พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัครจากประวัติส่วนตัว ประวัติการ 
      ศึกษา  ประวัติการท างาน 
- การแต่งกาย บุคลิกภาพท่วงทีวาจา  
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ  
- มนุษยสัมพันธ์  
- ทัศนคติ แรงจูงใจ  
-  
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9. เกณฑ์การตัดสิน      

  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จะต้องสอบผ่านในทุกวิชา  
ที่ท าการสอบคัดเลือก  โดยให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  จึง
จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  
  อนึ่ง ในการตรวจข้อสอบนั้น  ผู้เข้าสอบต้องผ่านการสอบ ภาค ก. ก่อน จึงท าการสอบภาค  ข.  
และต้องผ่านภาค ข.  จึงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในภาค ค. 

10.   การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้สอบได้  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก                 

ในวันที ่ ๕  พฤษภาคม  256๔  โดยจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  มีอายุไม่เกิน ๑ ปี  นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบ
คัดเลือกได้  เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  เว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  จะมีการ 
สอบคัดเลือกเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกันอีก  และมีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก
ไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 

11.   การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

เมืองโดน  ตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  และได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะจ้าง และจะท าสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา(ก.อบต.จ.นม.) แล้วเท่านั้น 

  ทั้งนี้  ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดน และต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ติดต่อสอบถามละเอียดได้ที่  ส านักงานปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดน  โทรศัพท์  ๐-๔๔๙๘-๑๒๒๑   ในวัน  เวลาราชการ  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

    ประกาศ   ณ  วันที่   ๕   เมษายน   พ.ศ.   256๔ 
 
 
       
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก. 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์      จ านวน   1   อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบ 
          ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และ

เครื่องใช้ต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ 
น้อยๆ  ในการใช้รถยนต์  ด าเนินการจัดท ารายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐาน จัดท าบันทึก
เสนอข้อบกพร่องของรถยนต์ ที่จ าเป็นจะต้องซื้อหรือจ้างเหมาเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
๒. มีความรู้ความสามารถและช านาญในหน้าที่  
๓. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก 

         4.  ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี      
โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้
ปฏิบัติงาน  

อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง 

ได้รับค่าตอบแทน     เป็นเงิน  9,400 บาท/เดือน  

  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างจนถึงวันที่  30 กันยายน 256๖ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


