
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน 

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
------------------------------- 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์  
จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน จ านวน           
2  ต าแหน่ง  2  อัตรา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  
ลงวันที่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 ตุลาคม  2547 ข้อ 4 ข้อ 18  ข้อ 20 และข้อ 23  
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 
๓) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ 28  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในต าแหน่งและอัตรา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร                      
ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 2 ต าแหน่ง  2 อัตรา  ได้แก่ 
(๑)  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป   ส านักปลัด อบต.      จ านวน  1  อัตรา  
(2)  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป       ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ   ส านักปลัด อบต.   จ านวน  1  อัตรา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานปฏิบัติ  คุณสมบัติส าหรับต าแหน่ง  และค่าตอบแทนของแต่ละ

ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร  รายละเอียดปรากฏตาม ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี ้

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ 4 ของ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 
2547 ดังต่อไปนี้  

(1) มีสัญชาติไทย                                 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี                                  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                            
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล                                 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง                               

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น                                  
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                              
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ             



 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ

รัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ได ้ณ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล หนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่ 10 – 21 
กุมภาพันธ์  25๖6  ในวันและเวลาราชการ 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร     
4.1 ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียด 

ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน น าเอกสารฉบับจริงและส าเนาพร้อมรับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นใน
วันรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร ประกอบด้วย       

(1) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง   จ านวน  2 ฉบับ     
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน  

ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป                                                
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  2 ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  2 ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามมติคณะกรรมการกลางพนักงาน 

ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ 
(7) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล   

4.2 ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
และแสดงหลักฐานตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด  

หากพบว่าเอกสารที่ยื่นไม่ ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเพื่อการสรรหา
และเลือกสรร และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย   

4.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร  และไม่มี
สิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครทุกต าแหน่งในอัตรา 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)   

โดยค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ และให้สมัครได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ 
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 

6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25๖6   

6.2 ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคล   ในวันที่  23 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 09.00น.  
เป็นต้นไป  

6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน  และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน 
www.nongdon.go.th  ในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2566  





 

ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ ฯ 
ลักษณะงานปฏิบัต ิคุณสมบัติส าหรับต าแหน่ง และค่าตอบแทนของแต่ละต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

 
ผู้ที่จะสมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาและได้รับอัตราเงินเดือน  ดังนี้ 
 

ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป  จ านวน 2  ต าแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่ 
(๑)  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป   ส านักปลัด อบต.      จ านวน  1  อัตรา  
(2)  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป     ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ  ส านักปลัด อบต.  จ านวน  1  

อัตรา 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ตามหลักวิชาการ ลักษณะใช้แรงงาน

ทั่วไป ภายใต้การควบคุมของหน้าหน้างานผู้รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ในต าแหน่งคนงานทั่วไป และมีร่างกาย

แข็งแรง สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 

อัตราค่าตอบแทน 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,000 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามอัตราบัญชี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

 

ระยะเวลาการจ้าง  

ท าสัญญาจ้างได้ไม่เกินคราวละ  1 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศ ฯ 
“หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน” 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย (เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ)  

ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย (เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ) โดยมีเนื้อดังต่อไปนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. 2564 

ค. สัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งเจ้าหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 
หมายเหตุ : ด าเนินการทดสอบในวันเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ วัน เวลา และสถานที ่
ในการสรรหาและเลือกสรรคบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

 
วัน เดือน ปี ก าหนดการ สถานที่ หมายเหตุ 
3 กุมภาพันธ์ 

2566 
ประกาศรับสมัครสรรหาฯ องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองโดน,อ าเภอ,จังหวัด 
ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

ก่อนวันรับสมัคร 
10-21 กุมภาพันธ์ 

2566 
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองโดน 
ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 

22 กุมภาพันธ์ 
2566 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เข้ารับการสรรหาฯ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโดน
,www.nongdon.go.th 

 

23 กุมภาพันธ์ 
2566 

สอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโดน 

 

 24 กุมภาพันธ์ 
2566 

ประกาศผู้ผ่านการสรรหา องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโดน
,www.nongdon.go.th 

 

 
ตารางสอบ 

 
วัน เดือน ปี / เวลา หลักสูตรที่สอบ หมายเหตุ 

23  กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 09.00 – 10.30 น. 

สอบข้อเขียน  
ก. ความรู้ความความสามารถทั่วไป  
ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย (เลือกค าตอบที่ถูกต้อง

เพียง 1 ข้อ) 

23  กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 

สอบสัมภาษณ์  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบ/ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ์

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

 
๑. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง หรือชุดกางเกงแบ บ สุภาพบุรุษสวมเสื้อ 

กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้สมัคร
สอบแต่งกายไม่สุภาพ เช่น ใส่กางเกงยีนส์ กระโปร่งยีนส์ สวมกางเกงขาสั้น สวมเสื้อไม่มีแขนสวมรองเท้าแตะ 
ทุกชนิด 

๒. ต้องแสตงบัตรประจ าตัวสอบติตรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว แสดงพร้อมกับบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
ใบอนุญาตขับขี่ท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

๓. การสอบข้อเขียน 
๓.๑ ให้ใช้ปากสีน้ าเงินหรือสีด าในการท าข้อสอบ 
๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มสอบ ไม่น้อยกว่า ๓0 นาที และไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

หลังจากเริ่มท าการทดสอบแล้ว ๓๐ นาท ี
๓.3 ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อน ๓0 นาที นับตั้งแต่เริ่มทดสอบ 
๓.๔ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามเลขท่ีนั่งสอบตามท่ีก าหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในวิชาใด จะไม่ได้รับ 

การตรวจให้คะแนนส าหรับวิชานั้น 
๓๕ ห้ามน าหนังสือ ต ารา เครื่องค านวณ กระเป๋าสะพาย เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 

เข้าไปในห้องสอบ 
๓.๖ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง 
๓.๗ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบ 
๓.๘ ห้ามน าข้อสอบหรือกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๓.๔ ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบอย่างเคร่งครัด หากผู้ใด 

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือทุจริตในการสอบ หรือพยายามทุจริตในการสอบ คณะกรรมการอาจพิจารณางด 
ให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได้ 




