
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

............................................................................... 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบ 
แข่งขันเพ่ือสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา     
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 อาศัยอ านาจตามความในหมวด ๔ ข้อ  ๑๘ และ ข้อ ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน 
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ลงวันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗   และแก้ไข 
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๓  
ฉบับปรับปรุง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้า
สอบแข่งขันเพ่ือสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ     โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
     ส านักงานปลัด 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
                           ๑.๑  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            จ านวน   ๑  อัตรา 

 
   กองช่าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑.๒   ผู้ช่วยนายช่างโยธา                 จ านวน    ๑   อัตรา 
   

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
๒.๑  มีสัญชาติไทย 
๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ป ีและไม่เกิน   ๖๐  ปี 
๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๔  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือ  ไร้ความสามารถ  หรือ 
       จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น  
       ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน 
       พรรคการเมือง 
๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง 
   อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ 
   หน่วยงานอื่นของรัฐ 
๒.๙  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
   ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 



-๒- 
๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  และ อัตราค่าตอบแทน  

ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 

อัตรา
ค่าตอบแทน 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา 
ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๙,๔๐๐ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา 
ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๑๐,๘๔๐ 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ า
กว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่าง
ก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๑๑,๕๐๐ 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรม
โยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 

๙,๔๐๐ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา 
ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

๑๐,๘๔๐ 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ า
กว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  

๑๑,๕๐๐ 

 
 
 
                



    -๓- 
 

๔.  หลักฐานการสมัคร 
ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

  พร้อมทั้งน าส าเนาเอกสารและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง  มายื่นพร้อมใบสมัคร  ดังนี้ 
   ๔.๑  ส าเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน           จ านวน  ๑  ชุด 
   ๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน             จ านวน  ๑   ฉบับ 
   ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน               จ านวน  ๑   ฉบับ 
   ๔.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว   

       ถ่ายครั้งเดียวกันจนถึงวันสมัครไม่เกิน  ๖  เดือน นับถึงวันสมัคร  จ านวน  ๓  รูป 
   ๔.๕  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
          ส่วนต าบลซึ่งออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันสมัคร 
   ๔.๖  เอกสารอื่น  ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ  - สกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น 
            ๔.๗  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ชัดเจนถูกต้องและต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร 

       หากตรวจสอบแล้วพบวา่ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือข้อมูลเป็นเท็จจะถือ 
       ว่าการสมัครเป็นโมฆะ 

 
๕. วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร    

ผู้สนใจจะสมัครสามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ส านักงานปลัด  องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  อ าเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่   ๑๑  -  ๒๒ 
กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ 
 

  ๖. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าสอบแข่งขัน 
                               ผูส้มัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน  ในวันสมัครคนละ  ๑๐๐  บาท 
  (ช าระในวันที่สมัคร) 
 
            ๗.  เงื่อนไขในการสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ   หาก
ภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดไม่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครฯ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

 
  ๘.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือ 

สรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในวันจันทร์ที ่  ๒๕   กุมภาพันธ์    ๒๕๖๒    ณ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา   อ าเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 
และทางเว็บไซต์  www.nonmeangpattana.go.th 
 
 
 
 
 
 

http://www.nonmeangpattana.go.th/


-๔- 
 

   ๙.  วิธีการสรรหา 
   การสรรหาโดยวิธีการสอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์  ดังนี้ 
         ๙.๑ ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    (๑)  สอบข้อเขียน  (ข้อสอบแบบปรนัย ๑๐๐ คะแนน)    
              -    ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป     
                        -    ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง    
                                                         โดยผู้สอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

๑)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
     พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

                                    ๒)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  
                                         ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

               ๓)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
๔)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่  
     อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง 
     สว่นท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 (๒)  สอบสัมภาษณ์     (๑๐๐  คะแนน) 
   ๙.๒   ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
    (๑)  สอบข้อเขียน  (ข้อสอบแบบปรนัย ๑๐๐  คะแนน)    
              -    ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป     
                        -    ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง    
                                                         โดยผู้สอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

๑)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
     พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

                                    ๒)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  
                                         ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
    ๓)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  ๒๕๒๒  และแก้ไข 
                                          เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
    ๔)  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  ๒๕๑๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                          จนถึงปัจจุบัน 

(๒)  สอบสัมภาษณ์     (๑๐๐  คะแนน) 
 

  ๑๐ .  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
           ๑๐ .๑  ผู้ที่ผ่านการสรรหาต้องเป็นผู้ที่สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
                                        ร้อยละ  ๖๐ 
   ๑๐.๒  ผู้ที่ผ่านการคัดสรรตาม  ข้อ  ๑๐.๑  จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
   ๑๐.๓  ผู้ที่ผ่านการคัดสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม้น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
   ๑๐.๔  หากคะแนนของผู้ผ่านการคัดสรรเท่ากัน   จะถือคะแนนของผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็น 
            เกณฑ์  หากคะแนนของการสอบข้อเขียนเท่ากันจะให้ผู้ที่สมัครในล าดับก่อนเป็นผู้ 

         ได้รับการคัดสรรเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
         โนนเมืองพัฒนา 

 



-๕- 
  ๑๑.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการสรรหา 
   วันพุธที่  ๒๗  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล 
  โนนเมืองพัฒนา  อ าเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 
   เวลา   ๐๙.๓๐  น.  -  ๑๑.๓๐   น.    สอบข้อเขียน 
   เวลา   ๑๓.๐๐  น.  -  ๑๕.๐๐   น.    สอบสัมภาษณ์ 

๑๒.  การประกาศขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา   จะประกาศผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็น 

          พนักงานจ้างตามภารกิจ    ในวันพฤหัสบดีที ่   ๒๘    กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๒     ณ 
                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  อ าเภอด่านขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา    
                    และทางเว็บไซต์     www.nonmeangpattana.go.th 
 

๑๓.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็น 

  พนักงานจ้างเป็นเวลา  ๑  ปี  นับจากวันประกาศผลการสรรหา  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
และเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง  และภายหลังมีอัตราว่างในต าแหน่งลักษณะเดียวกันหรือ 
คล้ายคลึงกัน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้วว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่อง 
เดียวกันได้  ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือก 
สรรที่ยังไม่หมดอายุได ้   

๑๔.  ลักษณะงาน  
๑๔.๑  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       ปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณา 
ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะกับด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ 
เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

๑๔.๒ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
    ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ 
และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเก่ียวกับการออกแบบด้านช่างโยธา 
การค านวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้าง
ในงานด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      ผูส้นใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา หรือทางโทรศัพท์  ๐-๔๔๐๐-๑๑๔๖ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ 
www.nonmeangpattana.go.th 
 

         จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
   

       ประกาศ   ณ   วันที่     ๑   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
                                 
 
               
                              (นายเติม     พันชนะ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 

http://www.nonmeangpattana.go.th/
http://www.nonmeangpattana.go.th/

