
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี   

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
(๑.๑) พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๑ ต าแหน่ง  ๑  อัตรา  
 - ต าแหน่ง คนงาน สังกัด กองช่าง  จ านวน ๑ อัตรา 

รายละเอียดต าแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศน้ี (ผนวก ก ) 
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ   

สรรหาและการเลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   

(๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ดังน้ี 

(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดต่อยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง  

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิน่ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้ เค ยถูกลงโทษ ให้ออก ปล ดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิ จ            
หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้ง  
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หมายเหตุ ๑. ผู้ที่แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช เมื่อน าหนังสือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลไชยราชไปตรวจสอบพิมพ์ลายน้ิวมือที่สถานีต ารวจภูธรแล้ว ถ้าหากผลการตรวจสอบพิมพ์
ลายน้ิวมือปรากฏว่าท่านมีคดีที่เกี่ยวข้องกบัยาเสพติด ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชจะบอกเลิกสัญญา
จ้างในทันที 
     ๒. ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บ ริหารท้องถิ่น คณะผู้บ ริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ 
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายื่นด้วย  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศน้ี (ผนวก ก)   
๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไชยราช ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ต้ังแต่วันที่ ๑๗ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕  ณ  งาน
การเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๒-๖๙๔๖๑๙  

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายคร้ังเดียวกันและไม่

เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป ให้ผู้สมัครสอบเขียน ชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัคร ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
  (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ         

(๔)  ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างใดอย่างห น่ึง 
หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
ได้สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติก่อนวันที่รับสมัครวันแรกตามประกาศน้ี จ านวน ๑ ฉบับ      

(๕)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนวันสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 

(๖) ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)  จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๗)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล, ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ 
       ทั้งน้ี ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกด้องและลงชือ่ก ากับไว้ด้วย  

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท  

๓.๔ เง่ือนไขในการสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
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จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ  
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะส าหรับผู้ น้ันตั้งแต่ต้น
  ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับการประเมินสมรรถนะ                  
ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย               
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
- ประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์ ภาค ค) ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐น. 

เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช(อาคารหลังเก่า) ผู้สมัครต้องได้รับการประเมิน
สมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศน้ี (ผนวก ข) 

๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน

สอบที่ได้  ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพาน
น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทาง http://www.chairach.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานการ
เจ้าหน้าที่ ส านักปลัด อบต. โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๙ ๔๖๑๙ ต่อ ๑๕  

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกนิ ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้น
บัญชีผ่านการสรรหา แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอี และได้ขึ้นบัญชีผู้ผา่นการเลือกสรรใหม่
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นอันยกเลิก 

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างที่องค์การบริหารส่วนต าบล ไชยราชก าหนด ทั้ง น้ี

จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนตามระเบียบฯ 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓  เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
                บัณฑิตย์  ชูบัวทอง 

(นายบัณฑิตย์  ชูบัวทอง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
 
 

http://www.chairach.go.th/


4 
 

 

(ผนวก ก) 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

* * * * * * * * * * * * 
 
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
๒. ช่ือต าแหน่ง  คนงาน  สังกัด กองช่าง 
 

๓. หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ได้แก่ งานติดตั้ง ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เมื่อมี
เหตุขัดข้องให้สามารถใช้งานได้ปกต ิรวมทั้งปฏบิัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัตงิานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
๔. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
๒. มีความสามารถในการว่ายน้ าได้ 
๓. มีความสามารถในการขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่ 
๔. ต้องไม่กลัวความสูง 

อตัราค่าตอบแทน  เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน ตามประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก าหนด 

 
ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน ๑ ปี 
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ผนวก ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศฯ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
*********************** 

 
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป  
ช่ือต าแหน่ง  คนงาน  สังกัด กองช่าง 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   ๑.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
   ๑.๒ ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ 
   ๑.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
   ๑.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 

 
 
 
 

 

โดยสอบสัมภาษณ ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. 
เป็นต้นไป  

รวม ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 


