
 

 

               
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 

--------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ  ประจ าปี  พ.ศ.  255 6  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา 
ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2556-2559   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  และมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และประกาศคณะกรรมการพนักส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์  
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ดังต่อไปนี้   

1.  ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก    จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา 
         1.1  พนักงานจ้างท่ัวไป    จ านวน 1 ต าแหน่ง 1  อัตรา  (ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  
1  ป)ี 
  1)  คนงานทั่วไป (เพศชาย) จ านวน      1   อัตรา  สังกัดส านักงานปลัด  
   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   5, 340   บาท  
   เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 3,660     บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          9,000    บาท  

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
 1)   มีสัญชาติไทย 
 2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี   
 3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

5)ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



 

 

8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

9) ไม่เป้นข้าราชการ/... 
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9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดต้องเป็นผู้มี

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ก าหนด  
( ภาคผนวก  ก. )  แนบท้ายประกาศรับสมัครนี้   
  3.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
   3.1  ก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก  ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 มกราคม  2556  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ   
   3.2  วิธีการยื่นใบสมัคร  
   -  สมัครด้วยตนเอง  ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบ
ด้วยลายมือชื่อของตนเอง  พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด   
1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6  เดือน  (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน  3  รูป  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบ
สมัคร  จ านวน  1  รูป  ติดรูปถ่ายในบัตรประจ าตัวสอบ  จ านวน 2  รูป 
   ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  หาก
ภายหลังปรากฏว่า  ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  หรือไม่ถูกต้อง  จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
  4.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร 

1)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรอง  และระเบียนแสดงผลการเรียน  ที่ระบุ
สาขาที่ใช้สมัครสอบ  กรณีหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษต่างประเทศ  ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ  1  ฉบับ 

2)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน  6  เดือน(นับถึงวันรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป   

3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส านาถูกต้อง  จ านวน  1  ฉบับ 
4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ฉบับ 
5)  ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ

ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ซึ่งออกไม่เกิน  1  เดือน  นับตั้งแต่วัน
ตรวจร่างกาย  จ านวน  1  ฉบับ 

6)  เอกสารอื่นๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  ฯลฯ(ถ้ามี) 
  5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร   ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครต าแหน่งละ  
100  บาท  เงินค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร
แล้ว 
  6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานที่สอบ   

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  ในวันที่  21   มกราคม   255 6   
เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 



 

 

- สอบคัดเลือก  ในวันที่  22  มกราคม  2556  เวลา  09.00 น. -  16.30  น.   
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ   
  7.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  
   7.1  วิธีการคัดเลือก  

(1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/... 
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 (1)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค  ก)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผลความรู้
ความสามารถเก่ียวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ตามภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้) 
 (2)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข)  (คะแนนเต็ม  100   คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีสอบภาคปฏิบัติ (ตามภาคผนวก  ข  ท้ายประกาศนี้) 
 (3)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  เพื่อพิจา รณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น  (ตาม
ภาคผนวก  ข  ท้ายประกาศนี้) 
   7.2   เกณฑ์การตัดสิน     ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป(ภาค  ก)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค  ข) และภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง(ภาค ค)  รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  หากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งสมอ  อาจพิจารณาให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดผ่านการคัดเลือกได้ 
   7.3  การประกาศผลการคัดเลือก   การประกาศผลการคัดเลือก  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสมอจะประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่  23 มกราคม  2556  ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
   7.4  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ  จะข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีคะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลข
ประจ าตัวสมัครก่อน  เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  โดยขึ้นบัญชีไว้  1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันอีก  ก่อนครบก าหนด  1  ปี  บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
  8.  การบรรจุและแต่งตั้ง  
  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป ตามต าแหน่งและจ านวน
ที่ประกาศรับสมัคร มาท าสัญญาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีพ.ศ.  255 6  ผู้ผ่านการคัดเลือก
จะต้องมาท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ  ภายใน  7  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   

ประกาศ  ณ  วันที่   2  มกราคม  พ.ศ. 2556 
 
 



 

 

 
 

               (ลงชื่อ) 
               ( นายเอกพงศ์   ทรัพย์เมฆ ) 

                         นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่สมอ  
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ภาคผนวก ก. 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  รหัสต าแหน่ง   - 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ภาคผนวก  ข. 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  คือ 
1.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค  ก)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
     1.1 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
     1.2 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
     1.3 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
 2.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข)  (คะแนนเต็ม  100   คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีสอบปฏิบัติ ตามความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 
      2.1 ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
      2.2 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  
      2.3 คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสม  
 3.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ทดสอบปฏิภาณไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับต าแหน่ง และข้อมูลทั่วไป โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
 
 

 
 
 
 
 


