
 
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทุง่รัง 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 

********************* 
   
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 , 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๑๘, ๑๙ 
และข้อ ๒๐ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง  จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดย
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

. ๑ ตําแหน่งทีร่บัสมัคร 
        1.1  พนกังานจ้างทั่วไป สังกดักองช่าง 
    ตําแหน่ง คนงานทั่วไป   จํานวน   1  อัตรา 
 

     หน้าทีค่วามรับผดิชอบของตาํแหนง่และลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ  ระยะเวลาการจ้าง  และ 
ค่าตอบแทนทีจ่ะได้รบั ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกบัการรบัสมัคร (ตามผนวก ก แนบทา้ยประกาศนี)้ 

2. คุณสมบตัขิองผู้มีสทิธสิมัครเข้ารบัการสรรหาและการเลือกสรร 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังน้ี 

 2.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวเก่ียวกับพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2547  ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า  ๑๘ ปี  และไม่เกิน ๖๐ ปี  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษอายุ 

ไม่เกิน 70 ปี 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบ้ืองต้น สําหรับพนักงานส่วนตําบล ดังน้ี 

 
 
 

/ (ก) โรคเรื้อน... 
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(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(๖)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลมายื่นด้วย 

 2.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
        ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด

เก่ียวกับการรับสมัคร (ตามผนวก ก แนบท้ายประกาศน้ี) 
3.  การรับสมัคร 

         3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและ

ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่
วันที่  17 – 25 มีนาคม ๒๕๕7  ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 
0-7727-0005 ต่อ 101  

     3.๒  เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามาย่ืนพร้อมกับใบสมัคร 
  (๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
   (3)  รปูถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่

เกิน  ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) และให้ผูส้มัครเขียนช่ือ – สกุล ตําแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปทุกรูป จํานวน ๓ รูป 
  (4)  ใบรับรองแพทย์ปรญิญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศท่ีคณะกรรมการ

กลางพนกังานส่วนตําบลกําหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายจนถึงวันสมคัร จํานวน ๑ ฉบับ 
 

/ 3.3 สําเนาวุฒิ... 
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  (5)  สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรบัรองและระเบียนแสดงผลการเรยีนอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมคัรสอบ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 
อนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร จํานวน  1  ฉบับ (ถ้ามี) 
                               (6)  สําเนาเอกสารอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ช่ือตัว ช่ือสกุล 
ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
       

    ทั้งนี้ สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น โดยให้ผู้สมัครเขียนคํารับรอง
สําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 

 

    3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
    ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสําหรับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
จํานวน  ๑00  บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการดําเนินการสรรหาและการเลือกสรรคร้ังน้ีทั้งหมด เน่ืองจากมีการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตน้ันได้  

    3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
                   (๑) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรังตรวจสอบพบเมื่อใด ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ันต้ังแต่ต้น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งรังจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนช่ือผู้สมัครจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หรือบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแต่กรณี 
    (๒)  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ  
                        องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  26  
มีนาคม ๒๕๕7 ณ ที่ทําการองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง และจะดําเนินการประเมินสมรรถนะ  
ในวันที่  27 มีนาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับ

การรับสมัคร (ตามผนวก ข แนบท้ายประกาศน้ี) 
 

/ 6. หลักเกณฑ์... 
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6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละ
ภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  

7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
7.1  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ 28  

มีนาคม  ๒๕๕7  ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง 
7.2  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร   
      องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรังจะเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน และคะแนน

สอบสัมภาษณ์รวมกันสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่
ในลําดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
หากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอีกจะให้ผู้สมัครที่ได้เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
       บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี           
แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันน้ันอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก 

      กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจํานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะ 
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะใน
เร่ืองเดียวกัน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
สุราษฎร์ธานี อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

8.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง จะจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับในบัญชีรายช่ือ และจะ

ได้รับการทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว 
   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ  วันที่  10  มีนาคม ๒๕๕7 
 
 
 

  (นายสหัส  ตรงบรรทัด) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง 

 
 
 
 
 
 



 ๕
 

 
ภาคผนวก ก. 

 

แนบท้าย 1  รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศ อบต. ทุ่งรัง ลงวันที่  10  มีนาคม  ๒๕๕7 

 
 

1. ประเภทพนักงานจ้าง   
- พนักงานจ้างทั่วไป 
 

2. ชื่อตําแหนง่   
 - คนงานทั่วไป  
 
3. หน้าทีค่วามรับผดิชอบของตาํแหน่ง 

- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผูบั้งคับบัญชามอบหมาย 
 
4. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

- ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานทั่วไป  ภายใต้การกํากับดูแลของผู้อํานวยการกองช่าง โดยปฏิบัติหน้าที่ด้านงาน
โยธา เช่น ถนน สะพาน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  ซ่อมแซมไฟฟ้า  บํารุงรักษาเครื่องจักรกล  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 

6. ระยะเวลาการจ้าง 
-  การทําสัญญาจ้างมีกําหนดคราวละไม่เกิน 1 ปี (ประเมนิผลการปฏิบัติงานทุก ๆ ปี) 
 

7.  อัตราว่าง   
- 1  อัตรา 
 

8. ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
 - 5,340.-บาท/เดือน (ไม่รวมเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว) 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๖
 

ภาคผนวก ข. 
แนบท้าย 1 ประกาศ อบต. ทุ่งรัง ลงวันที่  10  มีนาคม  ๒๕๕7 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  ตําแหน่งคนงานท่ัวไป 
 

 
 ผู้สมัครต้องไดร้บัการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี ้
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรูค้วามสามารถทั่วไป  
          โดยทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ของตําแหน่งที่จะจ้าง เช่น 
          - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
          - พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
          - การใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
          - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
          - ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับงานช่างโยธา 
          - ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการดูแล บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุสํานักงาน  
 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
           โดยทดสอบความสามารถเก่ียวกับงานด้านโยธา และ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
สํานักงาน เป็นต้น 
 
3. ความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  
         พิจารณาความเหมาะสมเฉพาะตําแหน่ง เช่น 
          3.1  ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ 
          3.2  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
          3.3  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจาวุฒิภาวะ   
          3.4  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน   
          3.5  ความสามารถพิเศษ 
          3.6  องค์ประกอบอ่ืน ๆ 
 

50 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 คะแนน 
 
 
 
 

100 คะแนน 
 
 

โดยวิธสีอบข้อเขียน 
(ปรนัย 25 ขอ้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธสีอบปฏบิตั ิ
 
 
 
 

โดยวิธสีอบสัมภาษณ ์
 

รวม 200  คะแนน  
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