
 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลเขาแดง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

************************************************************************ 
  ดวยองคการบริหารสวนตำบลเขาแดง มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจาง  
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 , 
14 และมาตรา 15 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2547 ขอ 18 , 19 และขอ 
20 องคการบริหารสวนตำบลเขาแดง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงาน โดย
มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจาง/ช่ือตำแหนงท่ีรับสมัคร/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติและอัตรา
คาตอบแทนท่ีไดรับ 

1.1  พนักงานจางตามภารกิจ 
-  ตำแหนง คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)   จำนวน  1  อัตรา 

1.2  พนักงานจางท่ัวไป  
-  ตำแหนง ภารโรง     จำนวน  1  อัตรา 

   (ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติของตำแหนงท่ีรับสมัคร และอัตราคาตอบแทนท่ีจะไดรับรายละเอียดแต
ละตำแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดทายประกาศนี้ 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา 
และเลือกสรร 
   ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 4 
แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2547 ดังนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ำกวา 18 ป และไมเกิน ๖๐ ป บริบูรณในสมัคร 
(๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกำหนด  โรคท่ีเปนลักษณะ ตองหามเบื้องตนสำหรับพนักงาน
สวนตำบล ดังตอไปนี้ 
    -  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจในสังคม 
    -  วัณโรคในระยะอันตราย 
    -  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจในสังคม 
    -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕)  ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี
ในพรรคการเมือง 

(๖)  ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถ่ินคณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 
(๗) ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจำคุกเพราะการกระทำ

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

(7) ไมเปนผู... 
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(8 ) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรอืไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 (๙)  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางหนวยงาน
อ่ืนของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร
แตละตำแหนงทายประกาศนี้ (ผนวก ก) 

   2.3  สำหรับพระภิกษุสามเณร ไมสามารถสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบคัดเลือกเพ่ือ
จางเปนพนักงานจางได ท้ังนี้ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง หามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแขงขัน 
หรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ พ.ศ.2538 ลงวันท่ี 17 มีนาคม  2538 

   2.4  ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงท่ีสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด ในกรณีท่ีมีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมมายื่นหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนดหรือยื่นไมครบถวน จะถูกตัดสิทธิใน
การเปนผูเขารับคัดเลือกได และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใชสมัครสอบ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

   2.5  หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงไมตรงตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหนง ตามท่ีระบุไวในภาคผนวก 1 – 2  จะไมมีสิทธิไดรับการจาง 

๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
          ใหผูสนใจติดตอขอรับและยื่นใบสมัครสอบพรอมชำระคาธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหนง

ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ตำแหนงละ 100 บาท ตำแหนงประเภทพนักงานจางท่ัวไป ตำแหนงละ 50 บาท ได
ท่ีหองสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
(สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.khaodang.go.th) ในวันและเวลาราชการกำหนดการรับสมัครใหยื่นใบ
สมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันพฤหัสบดี ท่ี 20 มกราคม 2565 ถึงวันศุกร ท่ี 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลา
ราชการ (08.30 – 16.30 น) (คาธรรมเนียมในการสมัครฯ จะไมคืนไมวากรณีใด ๆ) 
  4.  เอกสารและหลักฐานท่ีตองนำมาย่ืนในวันสมัคร 
           ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน
พรอมเอกสารฉบับจรงิและสำเนา ใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไว  
                      1.  สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา   

 2.  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถายคราว
เดียวกัน ไมเกิน ๖ เดือน จำนวน 3 รูป และใหผูสมัครเขียนชื่อ – นามสกุล ไวดานหลังรูปทุกรูป 
       3.  สำเนาทะเบียนบาน      

   4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      
   5.  ใบรับรองแพทย ท่ีแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามท่ีคณะคณะกรรมการ

พนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธกำหนด ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน นับตั้งแตวันตรวจรางกาย 
 6.  เอกสารอ่ืน ๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) , สำเนา

หลักฐานการผานเกณฑทหาร , หนังสือรับรองความรูความชำนาญหรือประสบการณการทำงาน (ถามี)  
   7.  เอกสาร (เพ่ิมเติม) ท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง (ถามี) ดังนี้  
 
 
 
 

5. การประกาศ... 
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  5.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา และสถานท่ีใน 
การประเมินสมรรถนะ   

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ในวันจันทร ท่ี 31 มกราคม 2565 
โดยจะติดประกาศไว ณ ปายประชาสัมพันธท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลเขาแดง และทาง www.khaodang.go.th 
หรือสอบถามโทรศัพทหมายเลข 032-821-565 ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันพุธ ท่ี 2 กุมภาพันธ 2565 
ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

6.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  
      ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับ

การรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 
  7.  เกณฑการตัดสิน 
       ผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกภาคไมต่ำกวารอยละ ๖๐  

8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
       องคการบริหารสวนตำบลเขาแดง จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันพฤหัสบดี ท่ี 3 

กุมภาพันธ 2565 โดยจะติดประกาศไว ณ ปายประชาสัมพันธ หนาท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลเขาแดง 
และทาง www.khaodang.go.th 

  9. การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
                9.1  การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุด
ตามลำดับในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน  ผูไดคะแนนสัมภาษณ มากกวาเปนผูอยูในลำดับสูงกวา  ถาไดคะแนน
สัมภาษณเทากัน  ใหผูท่ีไดรับเลขประจำตัวกอนเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา 
       9.2  บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะใชเพ่ือการจางเปนระยะเวลา 1 ป นับแตข้ึน
บัญชี แตถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันนี้อีก  และไดข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรใหมแลว 
บัญชีผูผานการสรรหาครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
                 9.3  ผูท่ีไดข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้   
ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้น ดังนี้ 
       (1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิการจางในตำแหนงท่ีสรรหาได 
       (2) ผูนั้นไมมารายงานตัว  เพ่ือรับการจางภายในเวลาท่ี องคการบริหารสวนตำบลพระ
เพลิงกำหนด  เวนแตมีเหตุจำเปนและไดมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกำหนดเวลาลวงหนาไม
นอยกวา 10 วัน นับตั้งแตวันท่ีท่ีทำการไปรษณียรับลงทะเบียน 
       (3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกำหนดเวลาท่ีจะทำการจางในตำแหนง
ท่ีไดรับการสรรหา 
  10. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
        10.1 ผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานจางสังกัดองคการ
บริหารสวนตำบลเขาแดง ตามลำดับท่ี ในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรได ตามจำนวนอัตราท่ีสรรหาโดยเริ่ม
ตั้งแตลำดับท่ี 1 ของแตละตำแหนง 

      10.2 ระยะเวลาการจางและอัตราคาตอบทนตามท่ีระบุไวในภาคผนวก  ทายประกาศ นี้ 
     

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 

(นายบัญชา เสือเหลือง) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลเขาแดง 
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(ผนวก ก.) 
 

รายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ของตำแหนงท่ีรับสมัคร 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลเขาแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

  ลงวันท่ี  12 มกราคม 2565  
*************************** 

1.  ประเภทของพนักงานจางตามภารกิจ  
 ช่ือตำแหนง  คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)  สังกัด สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1  อัตรา 
 1.1  ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือนและท่ีรองรับขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอย
ไปทำลายยังท่ีทำลาย หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  1.1.1  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
   1)  มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี  
   2)  มีความรูความสามารถและทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติมาแลวไมต่ำกวา ๕ ป โดยมี
หนังสือรับรองการทำงานท่ีระบุถึงลักษณะงานท่ีไดปฏิบัติจากหนวยงานหรือนายจางเดิม 
  1.1.2 ความรูความสามารถท่ีตองการ   
   สมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ   
    1) การมุงผลสัมฤทธิ์       ระดับ 2   
    2) การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม     ระดับ 2   
    3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน     ระดับ 2    
    4) การบริการเปนเลิศ       ระดับ 2  
    5) การทำงานเปนทีม       ระดับ 2  
  1.1.3 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
        ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑดังนี้ 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค)  
การสังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ีจาก
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ังสังคมและ
สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถ
พิเศษท่ีเกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบ 

100 การสัมภาษณ 

รวม 200  
 1.1.4 ระยะเวลาการจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 25655 (สิ้นสุดสัญญาจางวันท่ี 

30 กันยายน 2566) 
 1.1.5 อัตราคาตอบแทน  9,400 บาท เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมไดรับ 

11,400 บาท 
 1.1.6 สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  
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2.  ประเภทของพนักงานจางท่ัวไป  
 ช่ือตำแหนง  ภารโรง  สังกัด สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1  อัตรา  
 2.1  ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหนาท่ีเปด - ปด สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีและทรัพยสินของทาง
ราชการมิใหสูญหายหรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของและปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  2.1.1  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
   มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี  
  2.1.2 ความรูความสามารถท่ีตองการ   
   สมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 5 
สมรรถนะ   
    1) การมุงผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1   
    2) การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม     ระดับ 1   
    3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน     ระดับ 1   
    4) การบริการเปนเลิศ       ระดับ 1 
    5) การทำงานเปนทีม       ระดับ 1  
  2.1.3 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
        ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑดังนี้ 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค)  
การสังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ีจาก
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ังสังคมและ
สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถ
พิเศษท่ีเกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบ 

100 การสัมภาษณ 

รวม 200  
 2.1.4 ระยะเวลาการจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สิ้นสุดสัญญาจางวันท่ี 30 กันยายน 

2565) 
 2.1.5 อัตราคาตอบแทน  9,000 บาท เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวมไดรับ 

10,000 บาท 
 2.1.6 สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  
 

 

*************************** 
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