
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเขาวง 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 

----------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเขาวง  ตําบลเขาวง  อําเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๑๘  ข้อ  ๑๙ และข้อ  ๒๐  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๑.  ตําแหน่งที่รับสมัคร   
   1. ส่วนโยธา 
          ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    จํานวน 1 อัตรา 
        ข. พนักงานจ้างทั่วไป 

1. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง) จํานวน 1 อัตรา 

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ค่าตอบแทนที่จะได้รับการจ้าง
เป็นพนักงานจ้าง และระยะเวลาจ้าง(รายละเอียดตามภาคผนวก  ก  แนบท้ายประกาศน้ี)   

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 
   ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป (สําหรับผู้ซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง) 
    ๑. มีสัญชาติไทย 
    ๒. มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
    ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ดังต่อไปน้ี 
    - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม 
    -  วัณโรคในระยะอันตราย 
    -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นรังเกียจในสังคม 
    -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    -  โรคพิษสุราเรื้อรัง      
    ๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    ๖. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น
    ๗.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
    ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น  
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
         ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก  ก  
แนบท้ายประกาศน้ี) 

  ๓. การรับสมัคร 
   ๓.๑  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
   กําหนดการรับสมัครให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาวง       
หมู่ที่  ๒  ตําบลเขาวง  อําเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทร. 0-7726-1265  ตั้งแต่วันที่  16-29  
กรกฎาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  
   ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
    ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ น้ิว โดย
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
    ๒. สําเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างน้อย ๑ ฉบับ  
    ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ  
๑ ฉบับ  
    ๔. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
    ๕.  ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลกําหนด  ซึ่งออกไม่เกิน ๑  เดือน นับต้ังแต่ตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร 
    6. สําเนาใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกําหนด  (เฉพาะตําแหน่งพนักงาน
จ้างทั่วไป (ขับรถยนต์) ) จํานวน ๑ ฉบับ) 
    ๗.  หนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานท่ีแสดงว่าเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการขับรถยนต์ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี (ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานจ้าง
ทั่วไปขขับรถยนต์  ตามเอกสารแนบท้าย ผนวก ก.)  จํานวน ๑ ฉบับ 
  ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํา “รับรองสําเนาถูกต้อง” และลงช่ือ
กํากับไว้ด้วย 
   ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มี 
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สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะ
สําหรับผู้น้ัน  
   ๓.๔  ค่าธรรมเนียมในการสอบ 
    ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ  ดังน้ี 
    -  พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน  ๕๐  บาท 
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 100 บาท 
    ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้คืน  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
       องค์การบริหารส่วนตําบลเขาวงจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  4 สิงหาคม  2558   และจะดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรร(สอบประเมินสรรถนะ)ในวันที่  11  สิงหาคม  2558  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาวง             
อําเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมิน  (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก  ข  แนบท้ายประกาศน้ี)  
  ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ 
 
  ๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
   7.1 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาวง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนสอบ  ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า  ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวเข้ารับการเลือกสรรก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี 
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี  
   7.2  ประกาศผลในวันที่ 14  สิงหาคม  2558 
  ๘. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาวงตามลําดับที่ในบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรรและเม่ือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด             
สุราษฎร์ธานีให้ความเห็นขอบแล้ว(สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

           

            

                                                                      (นายคํารณ  อินทรโท) 
                ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาวง 



ผนวก ก. หน้าที่ 1/1 

ภาคผนวก  ก   
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเขาวง  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ลงวันที่   8  กรกฎาคม  2558 
......................................................... 

1. ส่วนโยธา 
 ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    
-  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ีไม่ยาก ภายใต้การ

กํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ 
เอกสาร  ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทาน
ความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลง
รายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทําบันทึก ย่อ
เรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเร่ืองสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออํานวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

-  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทุกสาขา ที่ ก.อบต.  ก.พ. 
หรือ ก.ค. รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมไมน้่อยกว่า 12 ช่ัวโมง 
       - อัตราค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.-บาท    

- ระยะเวลาการจ้าง  ตามท่ีระเบียบกําหนดไม่เกินคราวละ 4 ปี 
 

 ข. พนักงานจ้างทั่วไป 
1. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง) 

- หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานทั่วไป หรือปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และ

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ในการใช้
รถยนต์ดังกล่าว  

-  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
       มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
ตามกฎหมาย และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือนายจ้าง(หนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานกับใบอนุญาตขับรถต้องสอดคล้องกัน) 

- อัตราค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.-บาท    

- ระยะเวลาการจ้าง  ตามท่ีระเบียบกําหนดไม่เกินคราวละ 1 ปี 
 
 



ผนวก ข. หน้าที่ 1/2 

ภาคผนวก  ข 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเขาวง  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ลงวันที่   8  กรกฎาคม  2558 
......................................................... 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบ  ตามวิธีที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรกําหนด  ดังน้ี 
 ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน)  โดยวิธีสอบข้อเขียน(ทุกตําแหน่ง) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในด้านความเข้าใจภาษา  การใช้ภาษา ระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลและความรู้ทั่วไป  
 ๒.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน)  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
  1. ส่วนโยธา 
         ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    
ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานธุรการ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
ระเบียบ กฎหมาย   และความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

          ข. พนักงานจ้างทั่วไป 
1. คนงานทั่วไป     

- ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานทั่วไป  ความรู้เก่ียวกับการขับรถยนต์    
  ระเบียบ กฎหมาย หรือความรู้ด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
- สอบภาคปฏิบัติ 

  หมายเหตุ  ระเบียบ กฎหมาย  เช่น  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน      
สารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง(คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน ทุกตําแหน่ง)   
  โดยการสอบสัมภาษณ์และ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการ
ทํางาน  และจากความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและ
คุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพ  เป็นต้น 
 
 
 


