
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช  

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฉะน้ัน 
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่ืองหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ข้อ ๑๘,๑๙ และข้อ ๒๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี   

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
(๑.๑) พนักงานจ้างทั่วไป   
 - ตำแหน่งคนงาน  สังกัด กองคลัง  จำนวน ๑ อัตรา 

รายละเอียดตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศน้ี (ผนวก ก ) 
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ   

สรรหาและการเลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   

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

(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่ นเฟือน      
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วน
ตำบล ดังน้ี 

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

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

ทางอาญา โดยเฉพาะคดีลักทรัพย์และทีเ่กี่ยวข้องกับยาเสพติดทกุประเภท เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘ ) ไม่เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษ ให้ ออก ปล ดออก  ห รือไล่ออก จากราชการ รัฐวิสาหกิ จ            
หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้ง  
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 หมายเหตุ ๑. ผู้ที่แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช เมื่อนำหนังสือจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราชไปตรวจสอบพิมพ์ลายน้ิวมือที่สถานีตำรวจภูธรแล้ว ถ้าหากผลการตรวจสอบ
พิมพ์ลายน้ิวมือปรากฏว่าท่านมีคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีลักทรัพย์และคดียาเสพติด ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ไชยราชจะบอกเลิกสัญญาจ้างในทันที 
     ๒. ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บ ริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย งานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน     
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายื่นด้วย 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศน้ี (ผนวก ก) 
๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบ ริหารส่วน

ตำบลไชยราช ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ต้ังแต่วันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๕ 
เมษ า ยน  ๒ ๕ ๖๕   ณ  ง านก ารเจ้าห น้ าที่  ส ำ นัก ป ลั ด อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ ว น ต ำบ ล ไช ย ราช                        
อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ ๐๓๒-๖๙๔๖๑๙  

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายคร้ังเดียวกันและ    

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

(๔)  สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาอย่างใดอย่างหน่ึง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้ทีม่ีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติก่อนวันที่รับสมัครวัน
แรกตามประกาศน้ี จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)       

(๕)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงวา่ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบลกำหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนวันสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 

(๖) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)  จำนวน ๑ ฉบับ 
  (๗)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล, ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ 
ทั้งน้ีในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชือ่กำกับไว้ด้วย 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท  
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๓.๔ เง่ือนไขในการสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสำหรับ 
ตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะสำหรับผู้น้ันตั้งแต่ต้น 
 ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน  
วันที่  ๗  เมษายน ๒๕๖๕  ณ ที่ทำก ารอ งค์ การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอบ างส ะพานน้อ ย            
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทาง http://www.chairach.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  
สำนักปลัด อบต. โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๙ ๔๖๑๙ ต่อ ๑๕ 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
- ประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์ ภาค ค)ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช (อาคารหลังเก่า)  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัคร แนบท้ายประกาศน้ี (ผนวก ข) 
๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้ รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ         

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 
๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน

สอบที่ได้ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทาง http://www.chairach.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัด อบต. โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๙ ๔๖๑๙ ต่อ ๑๕  

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกนิ ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้น
บัญชีผ่านการสรรหา แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอี และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นอันยกเลิก 

๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราชกำหนด  

 
    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
           บัณฑิตย์  ชูบัวทอง 
       (นายบัณฑิตย์  ชูบัวทอง) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
 

http://www.chairach.go.th/
http://www.chairach.go.th/
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(ผนวก ก) 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
* * * * * * * * * * * * 

 
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
ช่ือตำแหน่ง คนงาน  สังกัด กองคลัง อบต. 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และจดมิเตอร์น้ำประปา จัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
-  เพศชาย 
-  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
-  มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์  
 

๓. อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน ตามประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนด 
 

๔.ระยะเวลาการจ้าง  คราวละไม่เกิน ๑ ปี 
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ผนวก ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
*********************** 

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป  
ช่ือตำแหน่ง คนงาน     สังกัด กองคลัง 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
   ๑.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
   ๑.๒ ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ 
   ๑.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
   ๑.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

โดยสอบสัมภาษณ์ 
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม อบต.ไชยราช 
(อาคารหลังเก่า) 
 

รวม ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


