
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจา้ง  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้   

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป   

(๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ป ี
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล 
ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดต่อยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

(๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ 

(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้ง  
 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ                 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน                     
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนั กงาน
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

แต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให ้ผู ้ป ระสงค ์เข ้าร ับการสรรหาและเล ือกสรรเป ็นพน ักงานจ ้างขององค ์การบร ิหาร               

ส่วนตำบลไชยราช ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน – ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ณ  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     ใน
วันและเวลาราชการ 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและ               

ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป ให้ผู้สมัครสอบเขียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่สมัคร ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
  (๒)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
  (๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ         

(๔)  สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้
สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติก่อนวันที่รับสมัครวันแรกตามประกาศนี้ จำนวน ๑ ฉบับ      

(๕)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
กำหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนวันสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
  (๖)  เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล, ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ 
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๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท  
 ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ สมัครอันเป็น
ผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ                 
ในวันที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย               
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
- ป ระ เมิ น สมรรถน ะ(สอบ สั มภ าษ ณ์  ภ าค  ค ) ใน วัน ที่  ๒ ๘  มิ ถุ น ายน  ๒ ๕ ๖ ๔                       

เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ

รับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 

๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ   

ที่ได้ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ  ที ่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี 
นับวันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  
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๘.  การจัดทำทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราชกำหนด ทั้งนี้จะต้อง

ผ่านความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนตามระเบียบฯ 
 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๔   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                (นายประทีป ทั่งศรี) 
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
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(ผนวก ก) 
 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
   ๒.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
   ๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
   ๒.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
   ๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

โดยการสอบสัมภาษณ์ 
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลไชยราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม ๑๐๐  
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(ผนวก ข) 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๔ มิถนุายน ๒๕๖๔ 
                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

๑.   ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป สังกัด สำนักปลัด อบต. 
     ๒.   ตำแหน่ง คนงาน(ทั่วไป) 

 ลักษณะงานและหน้าทีค่วามรับผิดชอบของตำแหน่ง 
      ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น การช่วยปฏิบัติในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมสถานที่และ
อุปกรณ์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ช่วยดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะและ
บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

     ๓.   ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน ๑ ปี  
๔.   ค่าตอบแทน   ๙,๐๐๐ บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท/เดือน 
๕.   สทิธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


