
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
เรื่อง  รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 

…………………………. 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา  
  อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๔๗  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.  ประเภทและชื่อตำแหน่งของพนักงานจ้าง ท่ีรับสมัคร 
 ๑.๑   พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา ดังนี้ 
  (๑)  ตำแหน่งพนักงานขับรถกู้ชีพ (กองสาธารณสุขฯ)  จำนวน  1  อัตรา 
 
2.  อัตราค่าตอบแทน 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้  
 พนักงานจ้างทั่วไป 
 - ตำแหน่ง พนักงานขับรถกู้ชีพ  ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
๓.  คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง มีดังนี้ 

๓.1  คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังนี้ 
  ๑)   มีสัญชาติไทย 
  ๒)   มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
  ๓)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับ
พนักงานส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้ 
   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีน่่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ข) วัณโรคระยะอันตราย 
   (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 

/(จ) โรคพิษสุรา... 



- ๒ - 
 
   (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  ๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  ๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘)   ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๙)   ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
 

๓.๒  หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้อง
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 
หน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ   รายละเอียดตามที่ ระบุ ไว้ ในแนบท้ ายประกาศนี้           
(เอกสารหมายเลข ๑) 
 
๔.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมั ครได้รับรอง
สำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกหน้า ดังนี้ 

๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  
เดือน นับถึงวันรับสมัคร จำนวน ๓ รูป 

๒) สำเนาใบประกาศนียบัตรการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน  
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร 

๓) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่ได้มีโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ง 

ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย โดยแพทย์ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม) 
  6)  สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล   จำนวน  1  ฉบับ 

7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบสำคัญสมรส ใบทหารกองเกิน  
(สด.๙) ใบขับขี่รถยนต์ อย่างละ ๑ ฉบับ 

๘) สำเนาหลักฐานทุกชนิดใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น 
๙) ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ชัดเจนถูกต้องและต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร 

ดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือข้อมูลเป็นเท็จจะถือว่าการสมัครเป็น
โมฆะ 
 

/5. ค่าธรรมเนียม... 
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๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้ทีประสงค์จะสมัคร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร คนละ ๑๐๐ บาท  
  การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ครบถ้วนแล้ว เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
๖. เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
รายใดไม่มคีุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครฯ และไม่มีสิทธิได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
 
๗. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน         
ได้ตั้งแต่วันที่  30  พฤษภาคม   ๒๕๖5  ถึงวันที่  10   มิถุนายน  ๒๕๖5    เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน(สำนักปลัด)  อำเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา (ยกเว้นวันที่ 3, 6, 7 มิถุนายน 2565) 
 
๘.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน    วันที่  14  มิถุนายน  
๒๕๖5  ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน และเว็ปไซต์ www.kudpiman.go.th  
 
๙.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แนบท้ายประกาศนี้  
     (เอกสารหมายเลข ๒) 
 
๑๐.  วันสอบ เวลาและสถานที่สอบแข่งขัน 

๑๐.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จะดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครสอบ  ในวันที่ 16  
มิถุนายน  ๒๕๖5  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  

วัน/เดือน/ปี วิชา การทดสอบ สถานที่สอบคัดเลือก 
16  มิถุนายน 2565 
09.00 น. เป็นต้นไป 

ภาคความรู้ความสามารถหรือ
ทักษะเฉพาะ 
๑00  คะแนน 

โดยวิธีสอบปฏิบัติ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดพิมาน 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(ภาค ค.) 
๑00  คะแนน 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

 
 

/10.2 ให้ผู้รับ... 
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๑๐.๒  ให้ผู้รับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 (๑)  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ 

สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 (๒) นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบพนักงานจ้างไปในวันสอบด้วย 
 (๓) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด 
 (๔) ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
 หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับ

อนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได้ 
 

๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถกู้ชีพ 

1. คณะกรรมการดำเนินการสอบเลือกสรร จะดำเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลัก 
สมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการ ความรู้ความเสมอภาค และความเป็นธรรม
เป็นหลัก 

2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และ 
เป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  
 
๑๒.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จะประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยประกาศเรียงลำดับที่จาก
ผู้สอบได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในวันที่ 17  มิถุนายน  ๒๕๖5 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล   
กุดพิมาน และทางเว็ปไซต์ www.kudpiman.go.th  

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน   จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ไม่เกิน  ๑  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่
ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่แล้ว บัญชีการสอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิก เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือรับการแต่งตั้งไปแล้วก่อนบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้มีอายุเกิน  ๑  ปี  หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชี        
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๓๐  วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้ขึ้นบัญชี        
ผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

 
๑๓.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
 ๑๓.๑ ผู้สอบได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบได้ 
 ๑๓.๒ ถ้าผู้สอบได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ใน
ประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
 ๑๓.๓ ผู้สอบได้ข้ึนบัญชีไว้แล้ว เมื่อถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งไม่มาแสดงตนภายในเวลาที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 ๑๓.๔  บัญชีผูส้อบได้ใช้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานเท่านั้น 

/๑4. การยกเลิก... 
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๑๔. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นใน
บัญชีผู้สอบได้ คือ 
 ๑๔.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 
 ๑๔.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบล    
กุดพิมานกำหนด 
 ๑๔.๓  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามท่ีบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 
 
๑๕.  กำหนดระยะเวลาจ้าง แนบท้ายประกาศนี้  
     (เอกสารหมายเลข ๒) 
 
๑๖.  การทำสัญญาจ้าง 
 ๑๖.๑  พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถกู้ชีพ  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จะทำ
สัญญาจ้างก็ต่อเมื่อประกาศผลการสอบ และรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา             
(ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา) ทราบทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลัง พบว่าผู้ผ่านการประเมินเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จะดำเนินการถอนรายชื่อผู้นั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     23    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 

ลงชื่อ นางนาฏธยาน์    แสนประสิทธิ์ 
(นางนาฏธยาน์    แสนประสิทธิ์) 

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 

ลงวันที่    23    พฤษภาคม   ๒๕๖5 
 
ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป 
 
ตำแหน่ง   พนักงานขับรถกู้ชีพ 
 
สังกัด   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 

ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้ 
รถยนต์ดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการช่วยเหลือพยาบาลผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วย/เจ็บป่วยฉุกเฉิน มีหน้าที่ขับ
รถยนต์กู้ชีพรับส่งผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วย/เจ็บป่วยฉุกเฉิน มีหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์กู้ชีพให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา รายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวันทุกวัน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุด
พิมาน หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ทำหน้าที่ขับรถยนต์ ในการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน  
เพ่ือช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุหรือผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น นำไปส่งโรงพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย) โดย 
จะต้องมใีบอนุญาตขับรถยนต์มาแจ้งไม่น้อยกว่า 3 ปี 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกู้ชีพ กู้ภัย การใช้อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยภายใน 
รถยนต์กู้ชีพ และเข้าร่วมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืนๆ เช่น อุทกภัย วาตภัยการ
ป้องกันฝ่ายพลเรือนและปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
อัตราค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมาย
กำหนด 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
  ไม่เกินคราวละ ๑ ปี 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถกู้ชีพ 
๑. วิธีการสอบปฏิบัติและวิธีการสัมภาษณ์ 

- ภาความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ โดยวิธีสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ทักษะในการปฏิบัติงาน 
 (2) มีความสามารถในการปฏิบัติ 
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 โดยการประเมินบุคคลซึ่งจะพิจารณาจาก 

(1) ประสบการณ์การทำงาน 
(2) ความรู้ความสามารถในหน้าที่ปฏิบัติ และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุดพิมาน 
(3) แนวคิดในการพัฒนางาน 
(4) ทักษะการแก้ไขปัญหา 
(5) บุคลิกภาพลักษณะความแข็งแรงของร่างกาย การแต่งกายและท่วงทีวาจา 


