
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

************************************************************************ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 13 , 
14 และมาตรา 15 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ข้อ 18 , 19 และข้อ 
20 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาน โดย
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง/ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร/ลักษณะงานที่ปฏิบัติและอัตรา
ค่าตอบแทนที่ได้รับ 

1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
-  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)  จำนวน  1  อัตรา 

  (ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับรายละเอียดแต่
ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดท้ายประกาศนี้ 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา 
และเลือกสรร 
   ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ดังนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ในสมัคร 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนด  โรคที่เป็นลักษณะ ต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
    -  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจในสังคม 
    -  วัณโรคในระยะอันตราย 
    -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม 
    -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 

(๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะการกระทำ

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

(9) ไม่เป็น... 



-2- 
 

(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แต่ละตำแหน่งท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 

   2.3  สำหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือ
จ้างเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน 
หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ ์พ.ศ.2538 ลงวันที่ 17 มีนาคม  2538 

   2.4  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในกรณีที่มี การ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิใน
การเป็นผู้เข้ารับคัดเลือกได้ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

   2.5  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก 1 – 2  จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
          ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครสอบพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่ง

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งละ 100 บาท ได้ที่ห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.khaodang.go.th) 
ในวันและเวลาราชการกำหนดการรับสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันศุกร์ที ่1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันศุกร์
ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น) (ค่าธรรมเนียมในการสมัครฯ จะไม่คืนไม่ว่า
กรณีใด ๆ) 
  4.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
           ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
พร้อมเอกสารฉบับจริงและสำเนา ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้  
                      1.  สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา   

 2.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑  นิ้ว ถ่ายคราว
เดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – นามสกุล ไว้ด้านหลังรูปทุกรูป 
       3.  สำเนาทะเบียนบ้าน      

   4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      
   5.  ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 
 6.  เอกสารอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) , สำเนา

หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร , หนังสือรับรองความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)  
   7.  เอกสาร (เพ่ิมเติม) ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้  
    7.1 หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี 
 
 
 

5. การประกาศ... 
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  5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ใน 
การประเมินสมรรถนะ   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 
โดยจะติดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง และทาง www.khaodang.go.th 
หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 032-821-565 ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม
2565 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
  7.  เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  

8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
       องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันจันทร์ที่ 25 

กรกฎาคม 2565 โดยจะติดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง และ
ทาง www.khaodang.go.th 

  9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
                9.1  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด
ตามลำดับในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า  ถ้าได้คะแนน
สัมภาษณ์เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
       9.2  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะใช้เพ่ือการจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่ขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
                 9.3  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   
ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้น ดังนี้ 
       (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างในตำแหน่งที่สรรหาได้ 
       (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพ่ือรับการจ้างภายในเวลาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระ
เพลิงกำหนด  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
       (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาที่จะทำการจ้างในตำแหน่ง
ทีไ่ดร้ับการสรรหา 
  10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
        10.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาแดง ตามลำดับที่ ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ตามจำนวนอัตราที่สรรหาโดยเริ่ม
ตั้งแต่ลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่ง 

      10.2 ระยะเวลาการจ้างและอัตราค่าตอบทนตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก  ท้ายประกาศ นี้ 
     

     ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕65 
 
 

(นายบัญชา เสือเหลือง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง 

http://www.khaodang.go.th/
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(ผนวก ก.) 

 

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของตำแหน่งที่รับสมัคร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565  
*************************** 

1.  ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ   
 ชื่อตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 อัตรา 

1.1 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดเบา หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
  1)  มีความรูความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมาย 
  2)  มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยมี หนังสือรับรอง
การทำงานที่ระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม 

3)  คุณวุฒิการศึกษา (ไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาภาคบังคับ) 
 1.3 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ   
  สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ   
   1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 2   
   2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ 2   
   3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 2    
   4) การบริการเป็นเลิศ       ระดับ 2  
   5) การทำงานเป็นทีม       ระดับ 2  
 1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (ในหน้าที่ของตำแหน่ง) 
     -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในหน้าที่/การบำรุงรักษา/เครื่องหมายกฎ
จราจร 

50 การสอบปฏิบัติ/การ
สัมภาษณ์ 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)   
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง) 
     -ทักษะในการขับรถ 

50 
 
 

การสอบปฏิบัติ 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  
การสังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

100 การสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

1.5 ระยะเวลาการจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 (สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 30 กันยายน 
2566) 

1.6 อัตราค่าตอบแทน  9,400 บาท เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมได้รับ 11,400 บาท 
1.7 สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
 
 

 

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


