
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ข้อ ๑๘,๑๙ และข้อ ๒๐ และ
ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
จ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี   

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
      พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๓ อัตรา  

(๑) ต าแหน่ง คนงาน สังกัด ส านักปลัด อบต. จ านวน ๑ อัตรา 
(๒) ต าแหน่ง คนงาน   สังกัด กองคลัง  จ านวน ๑ อัตรา  
(๓) ต าแหน่ง คนงาน   สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 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 ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน      
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ดังน้ี 

(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดต่อยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง  
(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิน่ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถงึที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา โดยเฉพาะคดีลักทรัพย์และทีเ่กี่ยวข้องกับยาเสพติดทกุประเภท เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ           
หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้ง  
 หมายเหตุ ๑. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  เมื่อน า
หนังสือจากองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชไปตรวจสอบพิมพ์ลายน้ิวมือที่สถานีต ารวจภูธรแล้ว ถ้าหากผล
การตรวจสอบพิมพ์ลายน้ิวมือปรากฏว่าท่านมีคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีลักทรัพย์และคดียาเสพติด ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลไชยราชจะบอกเลิกสัญญาจ้างในทันที 
     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 23 - 31 มีนาคม ๒๕๖๖ ณ งานการ
เจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๓๒๖๙ ๔๖๑๙ ต่อ ๗๕ หรือทาง เว็ป ไซต์ 
อบต.ไชยราช http://www.chairach.go.th 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายคร้ังเดียวกันและ    

ไม่เกิน 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 าเนาวุฒิการศึกษา หรือส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาอย่างใดอย่างหน่ึง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติก่อนวันที่ รับสมัครวัน
แรกตามประกาศน้ี จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)       

(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 
ทั้งน้ีในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

http://www.chairach.go.th/
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๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท  

๓.๔ เง่ือนไขในการสมัคร  
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะส าหรับผู้น้ันตั้งแต่ต้น 
  ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับการประเมินสมรรถนะใน  
วันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๖  ณ ที่ท าการองค์การบ ริหารส่วนต าบลไชยราช  อ าเภอบางสะพานน้อ ย            
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด อบต.โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๙ 
๔๖๑๙ ต่อ ๗๕ หรือทาง เว็ปไซต์ อบต.ไชยราช http://www.chairach.go.th 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินฯ(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
(อาคารหลังเก่า) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (ผนวก ข) 

๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้ รับคะแนนในการประเมิ นสมรรถนะ        

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน

สอบที่ได้ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด อบต. โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๙ 
๔๖๑๙ ต่อ ๗๕ หรือทาง เว็ปไซต์ อบต.ไชยราช http://www.chairach.go.th บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผ่านการสรรหา แต่ถ้ามีการสรรหาและ
เลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นอันยกเลิก  

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างที่องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชก าหนด ทั้ง น้ีจะต้องผ่านความ
เห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วเท่าน้ัน และจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓   เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
       
           บัณฑิตย์ ชูบัวทอง 
       (นายบัณฑิตย์  ชูบัวทอง) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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(ผนวก ก) 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
๑. ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา 
๒. ช่ือต าแหน่ง คนงาน  จ านวน ๑ อัตรา สังกัด ส านักปลัด อบต. 
๓. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

3.๑ ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินให้พ้นขีดอันตรายก่องส่งต่อโรงพยาบาล  
3.2 เตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุให้พร้อมใช้งาน 

 3.3 ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผูป้่วยฉกุเฉิน เช่น ดาม ห้ามเลือด การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ช่วยการช่วย
ฟื้นคืนชีพเป็นต้นตามค าสั่ง  
 3.4 ประเมินสภาพผู้ป่วยและให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามวิธีการ 
 3.5 จดบันทึกข้อมูลรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุให้เรียบร้อย  
 3.6 ส่งมอบผู้ป่วยและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยต่อหมอ/พยาบาลที่ปฏิบัติงานในงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
 3.7 บันทึกข้อมูลลงในใบบันทึกการออกปฏิบัติงานให้เรียบร้อยและจัดเก็บ  
 3.8 ตรวจเช็คและท าความสะอาดอุปกรณ์ที่อยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉินให้พร้อมใช้งาน  
 3.9 จัดเก็บและตรวจสอบสภาพเวชภัณฑ์และอุปกรณ์หลังการใช้งานให้พร้อมใช้งานเสมอ  
 3.10 สรุปข้อมูลการออกปฏิบัติงานในแต่ละวัน  
 3.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่อาจได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
๔. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

-  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
-  มีความรู้ความความสามารถและความช านาญในหน้าที่ 
 

อตัราค่าตอบแทน  เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน ตามประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก าหนด 

 
ระยะเวลาการจ้าง  คราวละไม่เกิน ๑ ปี 
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(ผนวก ก) 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
๑. ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา 
๒. ช่ือต าแหน่ง คนงาน  จ านวน ๑ อัตรา สังกัด กองคลัง 
๓. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

      ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น การช่วยปฏิบัติในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมสถานที่
และอุปกรณ์ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
๔. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

-  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
-  มีความรู้ความความสามารถและความช านาญในหน้าที่ 
 

อตัราค่าตอบแทน  เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน ตามประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก าหนด 

 
ระยะเวลาการจ้าง  คราวละไม่เกิน ๑ ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

 

(ผนวก ก) 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
๑. ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา 
๒. ช่ือต าแหน่ง คนงาน  จ านวน ๑ อัตรา สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ทั้ง ๓ ศูนย์ เช่น การรับ-ส่งหนังสือ, ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ, การร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ, จัดท าบันทึกข้อความต่างๆ, การจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ ตามระเบียบฯ, การ
รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ รายชื่อบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายชื่อและข้อมูลของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก,ตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

๔. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
-  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และทักษะของบคุคลดงักล่าว

จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานน้ันๆ 
 
 

อตัราค่าตอบแทน  เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน ตามประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก าหนด 

 
ระยะเวลาการจ้าง  คราวละไม่เกิน ๑ ปี 
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ผนวก ข 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

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

๑๐๐ 
 

 
 
 
 

 

โดยสอบสัมภาษณ ์
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖  
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

รวม ๑๐๐  

 
 
 
 
 


