
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

----------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง  อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๑๘  ข้อ  ๑๙ และข้อ  ๒๐  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร   
   1. ส านักปลัด 
          ก. พนักงานจ้างทั่วไป 

1. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง) จ านวน 1 อัตรา 
2. กองช่าง 

        ก. พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)    จ านวน 1 อัตรา 

  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ค่าตอบแทนที่จะได้รับการจ้าง
เป็นพนักงานจ้าง และระยะเวลาจ้าง(รายละเอียดตามภาคผนวก  ก  แนบท้ายประกาศนี้)   

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
   ๒.๑ คุณสมบัตทิั่วไป (ส าหรับผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง) 
    ๑. มีสัญชาติไทย 
    ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
    ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
    - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม 
    -  วัณโรคในระยะอันตราย 
    -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นรังเกียจในสังคม 
    -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    -  โรคพิษสุราเรื้อรัง      
    ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น
    ๗.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
    ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น  
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก  ก  
แนบท้ายประกาศนี้) 

  ๓. การรับสมัคร 
   ๓.๑  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
   ก าหนดการรับสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง       
หมู่ที่  ๒  ต าบลเขาวง  อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทร. 0-7795-0733  ตั้งแต่วันที่  19-30  
มีนาคม  2561  ในวันและเวลาราชการ  
   ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
    ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดย
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
    2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ  
๑ ฉบับ  
    3.  ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลก าหนด  ซึ่งออกไม่เกิน ๑  เดือน นับตั้งแต่ตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร 
    4. ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)    
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  ,ส าเนาแสดงผลการศึกษา 
และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา (ถ้ามี), ส าเนาใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมาย
ก าหนด (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค า “รับรองส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
ก ากับไว้ด้วย 
   ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มี 
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น  
   ๓.๔  ค่าธรรมเนียมในการสอบ 
    ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน ๕๐ บาท   และส าหรับ
ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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  ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  3  เมษายน 2561   และจะด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรร(สอบประเมินมรรถนะ)ในวันที่  10  เมษายน  2561  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง             
อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมิน  (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก  ข  แนบท้ายประกาศนี้)  
  ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 
  ๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
   7.1 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ
คะแนนสอบ  ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า  ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวเข้ารับการเลือกสรรก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี 
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  
   7.2  ประกาศผลในวันที่ 17  เมษายน  2561 
  ๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาวงตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕61 

 

 

           

            (นายค ารณ  อินทรโท) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ 1 

ภาคผนวก  ก   
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ลงวันที่   12  มีนาคม  2561 
......................................................... 

1. ส านักปลัด 
 ก. พนักงานจ้างท่ัวไป 

1. คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าทีข่ับรถยนต์ส่วนกลาง 

- หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป หรือปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น  

ขับรถยนตส์่วนกลาง บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ในการใช้รถยนต์ ยก ขน 
แบก หาม เก้าอ้ี โต๊ะ เต็นท์ ตัดหญ้า ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่
ดังกล่าว ช่วยเหลือสนับสนุนจัดสถานที่งานกิจกรรม ประเพณี เป็นต้น 

  
-  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

    มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

- อัตราค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.-บาท    

- ระยะเวลาการจ้าง  ตามท่ีระเบียบก าหนดไม่เกินคราวละ 1 ปี 

2. กองช่าง 
 ก.พนักงานจ้างท่ัวไป 

  1. คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์) 

- หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป หรือปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่นขับ

เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์) บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถบรรทุกน้ า และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ในการใช้รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ยก ขน แบก หาม เก้าอ้ี โต๊ะ เต็นท์ ตัดหญ้า ดูแล
รับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดังกล่าว ช่วยเหลือสนับสนุนจัดสถานที่
งานกิจกรรม ประเพณี เป็นต้น 

-  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

- อัตราค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.-บาท    

- ระยะเวลาการจ้าง  ตามท่ีระเบียบก าหนดไม่เกินคราวละ 1 ปี 
 



 
หน้าที่ 1 

ภาคผนวก  ข 
หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ลงวันที่   12  มีนาคม  2561 

......................................................... 
หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง   

มีจ านวน 2 ภาค โดยจะสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)   และทดสอบภาคปฏิบัติ โดยหลักสูตรและ
วิธีการเลือกสรร ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบตามวิธีที่คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรก าหนด  ดังนี ้ 
1.ส านักปลัด 

ก. พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  

 ๑.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  โดยวิธี 
   1.1 สอบสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     1) ด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
     2) ด้านประสบการณ์ 
     3) ด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

4) ด้านบุคลิกภาพ 
5) ด้านปฎิภาณไหวพริบ. 

   1.2 สอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     1) ทดสอบทักษะด้านการขับรถยนต ์
2. กองช่าง 
 ก. พนักงานจ้างท่ัวไป 
  ต าแหน่งคนงานทั่วไป 
  ๑.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  โดยวิธี 
   1.1 สอบสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     1) ด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
     2) ด้านประสบการณ ์
     3) ด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

4) ด้านบุคลิกภาพ 
5) ด้านปฎิภาณไหวพริบ. 

   1.2 สอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     1) ทดสอบทักษะด้านการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค)์ 
 
 
 
 
 



 


