
 
 
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 

................................................................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 29 มิถุนายน  2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559  จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
 

1. ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
 

1.1 ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง  คนงาน   สังกัด กองช่าง      จ านวน  1  อัตรา 

 รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก.) 

 2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
 

 2.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ป ีและไม่เกิน 60 ป ี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ      

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานจ้าง   ดังนี ้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

     (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                                    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า  

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

/(9) ไม่เป็นข้า.... 
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(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลกูจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน ณ วันที่ได้รับการจ้าง 

        หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้ าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรบัสมัคร

แนบท้ายประกาศนี้ 
 

3. การรับสมัคร 
         3.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

                    ผู้ประสงค์ทีจ่ะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาล้าน  ตั้งแตวั่นท่ี 8  กุมภาพันธ์ – 17  กุมภาพันธ์ 2564  เวลา  08.30  -  16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)   
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทั้งนี้ผูส้มัครสอบหนึง่ท่านมสีิทธิ
สมัครสอบได้หนึ่งต าแหนง่เท่านั้น 

  3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
        ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้    

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  3  รูป 
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)   

(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน           จ านวน  1  ฉบับ 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน  1  ฉบับ 
(4) ใบแสดงวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)      จ านวน  1  ฉบับ     
(5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม    จ านวน  1  ฉบับ 
(6) ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล ฯลฯ  

(กรณีที่ช่ือตัว ช่ือสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)      จ านวน  1  ฉบับ   
(7)  ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)             จ านวน  1  ฉบับ 
 

                   ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 

 
 
 
 
 

/3.3 ค่าธรรมเนียม... 
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 3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน  100  บาท 

 3.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

         ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ตน้    

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
สอบคัดเลือก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและประกาศ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรสอบคัดเลือกในวันศุกร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะปิด
ประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน และทาง www.khaolan.go.th 
การตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ/ประกาศก าหนด วัน เวลาให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายช่ือตัว
ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด  โทรศัพท์ 0 3265 - 
1312  และจะด าเนินการสอบคัดเลือกใน วันอังคาร ท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564  เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย  

1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสาร ผนวก ข. 
4) ระเบียบและหลักเกณฑ์การเข้าสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ผนวก ค. 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่
ไดใ้ห้ทราบ โดยจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ หากได้คะแนน
รวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครล าดับก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าโ ดยจะประกาศ ณ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน และทาง www.khaolan.go.th  

/ในวัน... 

http://www.khaolan.go.th/
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ในวันวันพฤหัสบดท่ีี  25 กุมภาพันธ์ 2564  โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายช่ือด้วยตนเอง 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคล  โทรศัพท์ 0 3265 1312 บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการ
เลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศข้ึนบัญชีผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหา
และเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลอืกสรรใหม่ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 8. การบรรจุและแต่งตั้ง 

     ผู้ได้รับการเลือกสรรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
ตามล าดับที่ในบัญชีผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ส าหรับประเภทพนักงานจา้งตามภารกิจ ส าหรับประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ผู้ผ่านการเลือกสรร
จะต้องเข้าท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านก าหนด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่    29   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

         (นายจ าเนียร  อิ่มทั่ว) 
             นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาล้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก ก) 
รายละเอียดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ของต าแหน่งท่ีรับสมัคร 

บุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างท่ัวไป 

 1.1 ชื่อต าแหน่ง    คนงาน 

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และถือปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานส่วนต าบลในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. มีสุขภาพแข็งแรง 
4. มีสุขภาพจิตดีไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
5. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมมีความตั้งใจปฏิบัติงาน 

อัตราค่าตอบแทน 
- อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ 9,000 บาท 

ระยะเวลาการจ้าง 
- ไม่เกินคราวละไม่เกิน 1 ปี 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



(ผนวก ข) 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

 
 พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  คนงาน  สังกัด  กองช่าง 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ 
  1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
3.1 ประวัติส่วนตัว ( 10 คะแนน) 
3.2 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา (10 คะแนน) 
3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (10 คะแนน) 
3.4 มนุษย์สัมพันธ์  (10 คะแนน) 
3.5 ทัศนคติ แรงจูงใจ (10 คะแนน) 
3.6 ปฏิภาณไหวพริบ  (10 คะแนน) 
3.7 ความสามารถ (10  คะแนน) 
3.8 ประสบการณ์ (10 คะแนน) 
3.9 จริยธรรมและคุณธรรม (10 คะแนน) 
3.10 การปรับตัวกับผู้ร่วมงาน  (10 คะแนน) 
 

 
- 
- 

100 
 

 
 
 
โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก ค.) 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์การเขา้ห้องสอบ 
วันอังคาร ท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

 ต าแหน่ง  คนงาน  ปฏิบัติตนดังน้ี 

1. ให้ผู้เข้ารับการสอบมาถึงสถานที่สอบเพื่อรายงานตัวก่อนเข้ารับการสอบ ในเวลา 08.40 น. หากพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการสอบฯ 

2. ให้แต่งกายชุดสภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าแตะ  
หากไม่แต่งกายตามที่ก าหนดจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบฯ 

3. ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชนไปในวันสอบ เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
หากไม่มีเอกสารดังกล่าวครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

4. เวลา 09.00 น.  จะประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  

 

 


