
 

 

     

      

 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลหาดทรายขาว 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป"นพนักงานจ$างท่ัวไป 

ประจําป&งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
-------------------------------------------- 

 ด�วยองค
การบริหารส�วนตําบลหาดทรายขาว  อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีความประสงค
        
จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป'นพนักงานจ�างท่ัวไป  ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
      อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดเลย เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจ�าง  ลงวันท่ื  ๒ กรกฎาคม  ๒๕๔๗  หมวด ๔  การสรรหา  และการเลือกสรร จึงประกาศ      
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป'นพนักงานจ�างท่ัวไป  โดยมีรายละเอียด  ดังต�อไปนี้ 

 1. ประเภทพนักงานจ$าง/ตําแหน�ง 
  พนักงานจ$างท่ัวไป  จํานวน  2  ตําแหน�ง  2  อัตรา 

1.1  ตําแหน�ง นักการภารโรง    จํานวน   1   อัตรา 
1.2  ตําแหน�ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา   จํานวน   1   อัตรา 

 ๒.  คุณสมบัติของผู$มีสิทธิสมัคร    
  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป  ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม�มีลักษณะต�องห�าม  ดังนี้ 
   1. มีสัญชาติไทย 

2. มีอายุไม�ต่ํากว�า  ๑๘  ป) และไม�เกิน  ๖๐  ป) 
3. ไม�เป'นบุคคลล�มละลาย 
4. ไม�เป'นผู�มีร�างกายทุพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ หรือจิต 

ฟFGนเฟHอน  ไม�สมประกอบ หรือเป'นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป'น
ลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�นสําหรับพนักงานองค
การบริหารส�วนตําบล 

5. ไม�เป'นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ�าหน�าท่ีใน
พรรคการเมือง 

6. ไม�เป'นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน  คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
7. ไม�เป'นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ให�จําคุกเพราะกระทําความผิด 

     ทางอาญาเว�นแต�เป'นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ไม�เป'นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
9. ไม�เป'นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ�าง ของหน�วยงานอ่ืน

ของรัฐ  หรือพนักงาน หรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน  (ในวันทําสัญญา) 
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   ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง / ลักษณะงานหน$าท่ีความรับผิดชอบ 
                รายละเอียดตามเอกสารแนบท�ายประกาศ  ( ภาคผนวก ก ) 

  ๓.  การรับสมัคร 
   ๓.๑  วัน  เวลา และสถานท่ีสมัคร 
   ให�ผู�สนใจสมัครเข�ารับการเลือกสรร  ขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร        
ด�วยตนเองได�ท่ี  องค
การบริหารส�วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ต้ังแต�วันท่ี 11 - 22 
กรกฎาคม  ๒๕๕9  ในวันเวลาราชการ ( 08.30 – 16.30 น. ) ณ ท่ีทําการองค
การบริหารส�วนตําบล       
หาดทรายขาว  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได� ท่ีโทรศัพท
หมายเลข            
๐๔๒-๐๗๐๘๒๓  และเว็ปไซต
  www.hadsaikao.go.th 

   ๓.๒  เอกสารและหลักฐานท่ีจะต$องย่ืนพร$อมใบสมัคร 
(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   สําเนาทะเบียนบ�าน  พร�อมลงลายมือชื่อรับรอง       
      สําเนาถูกต�องอย�างละ 1 ฉบับ 

   (๒)  สําเนาแสดงวุฒิการศึกษา  (ถ�ามี) 
       หากมีกรณีสงสัยในคุณสมบัติของผู�สมัคร ให�อยู�ในดุลยพินิจของปลัดองค
การบริหาร 

       ส�วนตําบลหาดทรายขาว เป'นผู�วินิจฉัย และคําวินิจฉัยเป'นอันท่ีสุด ผู�สมัครมิอาจ 
       ดําเนินการฟbองร�องใด ๆ ได� 

  (๓)  ใบรับรองแพทย
 ซ่ึงแสดงว�าไม�เป'นโรคตามท่ีกําหนดไว�ใน ประกาศคณะกรรมการ 
   พนักงานส�วนตําบลจังหวัดเลย เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง โดยออก     
  ให�ไว�ไม�เกิน ๑  เดือน นับแต�วันตรวจร�างกายจนถึงวันสมัคร  จํานวน ๑  ฉบับ 

   (๔)  รูปถ�ายหน�าตรง ขนาด ๑  X ๑.๕  นิ้ว ไม�สวมหมวกและไม�สวมแว�นตาดํา (ถ�ายครั้ง 
       เดียวกันไม�เกิน ๖ เดือน)  จํานวน  ๓  รูป 

   (๕)  หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนอันแสดงถึงความรู�ความสามารถพิเศษอ่ืนใด (ถ�ามี) 
   (๖)  หลักฐานอ่ืน (ถ�ามี) 

   (๗)  สําเนาภาพถ�ายเอกสารทุกชนิด ใช�กระดาษ เอ ๔ เท�านั้น พร�อมลงลายมือชื่อรับรอง 
        สําเนาถูกต�องทุกแผ�น 
   (8)  สําเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนต
 ชนิดท่ี 2 

  ๔.  ค�าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผู�สมัครสอบจะต�องเสียค�าธรรมเนียมในการสมัคร  จํานวน   ๑๐๐  บาท  (หนึ่งร�อยบาทถ�วน) 
ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม�จ�ายคืนไม�ว�ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น     

  ๕.  การประกาศรายช่ือผู$มีสิทธิเข$ารับการเลือกสรร 
   องค
การบริหารส�วนตําบลหาดทรายขาว  จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการเลือกสรร        
ในวันท่ี  25 กรกฎาคม  ๒๕๕9  โดยจะปfดประกาศไว�  ณ  ท่ีทําการองค
การบริหารส�วนตําบลหาดทรายขาว  
อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  และผ�านเว็ปไซต
  www.hadsaikao.go.th   
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 ๖.  หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   หลักเกณฑ
การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานจะยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจําเป'นต�องใช�สําหรับ
การปฏิบัติงานในตําแหน�งต�างๆ วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ได�แก� การสอบข�อเขียน การทดสอบ การปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ
 การตรวจสอบประวัติ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรกําหนด เพ่ือประเมินบุคคลตาม
ความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ี 
   6.1 ตําแหน�ง  นักการภารโรง 

ก. ทดสอบประเมินความรู�เฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 100) โดยวิธีการสอบปฏิบัติงาน  
      ทดสอบความรู�เก่ียวกับงานท่ีต�องปฏิบัติในตําแหน�ง 

ข. ทดสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการ 
   สัมภาษณ
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งจากประวัติส�วนตัว  
   การศึกษา การทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน จากการสัมภาษณ
 
   ของคณะกรรมการ 

   6.2 ตําแหน�ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 
  ก. ทดสอบประเมินความรู�เฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 100) โดยวิธีการสอบปฏิบัติงาน  
      ทดสอบความรู�เก่ียวกับงานท่ีต�องปฏิบัติในตําแหน�ง 

ข. ทดสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการ 
   สัมภาษณ
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งจากประวัติส�วนตัว  
   การศึกษา การทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน จากการสัมภาษณ
 
   ของคณะกรรมการ 

  7.  เกณฑ�การตัดสิน   
   ผู�ท่ีถือว�าเป'นผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร จะต�องเป'นผู�ท่ีได�คะแนนในแต�ละภาคไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 60 

  8.  วัน เวลา และสถานท่ีทําการสรรหาและเลือกสรร 
   องค
การบริหารส�วนตําบลหาดทรายขาว  จะดําเนินการเลือกสรร ในวันท่ี   27  กรกฎาคม   
๒๕๕9  ต้ังแต�เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป'นต�นไป ณ ห�องประชุมองค
การบริหารส�วนตําบลหาดทรายขาว 
   ผู�สมัครท่ีมาถึงสถานท่ีทําการเลือกสรรมิได�ลงทะเบียนเข�ารับการเลือกสรรภายในระยะเวลา     
ท่ีองค
การบริหารส�วนตําบลหาดทรายขาวกําหนด จะไม�มีสิทธิเข�ารับการเลือกสรร 

  9.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
   องค
การบริหารส�วนตําบลหาดทรายขาว  จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร    
ในวันท่ี  28 กรกฎาคม 2559  ณ ท่ีทําการองค
การบริหารส�วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชียงคาน      
จังหวัดเลย  และเว็ปไซต
  www.hadsaikao.go.th 
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  10.  การช้ึนบัญชีผู$ผ�านการสรรหาและเลือกสรร 
    องค
การบริหารส�วนตําบลหาดทรายขาว  อําเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  จะข้ึนบัญชีผู�ผ�านการ
เลือกสรรไว�เป'นเวลาไม�เกิน ๑ ป)   นับแต�วันประกาศผลการเลือกสรร   และภายหลังมีอัตราว�างในงานลักษณะ
เดียวกันหรือคล�ายคลึงกัน   ซ่ึงองค
การบริหารส�วนตําบลพิจารณาแล�วเห็นว�าสามารถใช�บุคคลท่ีมีสมรรถนะ     
ในเรื่องเดียวกันได�  องค
การบริหารส�วนตําบลอาจพิจารณาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู�ท่ีผ�านการ
เลือกสรรท่ียังไม�หมดอายุก็ได�  แต�ถ�ามีการเลือกสรรสําหรับตําแหน�งนั้นใหม�และมีการข้ึนบัญชีใหม�แล�ว  ผู�ได�รับ
การเลือกสรรได�ครั้งก�อนเป'นอันยกเลิก 

  ๑1.  เง่ือนไขการจ$างและอัตราค�าตอบแทน 
1. อัตราค�าตอบแทนในตําแหน�ง  พนักงานขับรถยนต
  ๙,๐๐๐  บาท/เดือน 
2. ผู�ผ�านการเลือกสรรจะได�รับการแต�งต้ังและจ�างเป'นพนักงานจ�างท่ัวไปตามลําดับในบัญชีผู� 

ผ�านการเลือกสรรได�  ในตําแหน�งพนักงานขับรถยนต
  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
พนักงานส�วนตําบลจังหวัดเลย (ก.อบต.จ.เลย)  ทําสัญญาจ�างไม�เกินคราวละ  ๑  ป)   
โดยอาจมีการต�อสัญญาได�  ไม�เกินครั้งละ  ๑  ป) 

3. ผู�ท่ีได�รับการเลือกสรรและประสงค
ท่ีจะเป'นพนักงานจ�าง จะต�องมีบุคคลท่ีเป'นข�าราชการ 
พลเรือนสามัญ หรือข�าราชการพนักงานส�วนท�องถ่ิน ต้ังแต�ระดับ ๕  ข้ึนไปคํ้าประกัน 
(พร�อมหลักฐานของผู�คํ้าประกัน) 

4. ถ�าผู�ผ�านการเลือกสรร  ได�รับการแต�งต้ังมีวุฒิการศึกษาสูงกว�าท่ีกําหนดไว�ตามประกาศนี้ 
จะนํามาใช�เพ่ือการเรียกร�องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน
ของตนเองไม�ได� 

5. หากภายหลังปรากฏว�าผู�ผ�านการเลือกสรร  รายใดไม�มีคุณสมบัติตารมประกาศกําหนดจะ  
ถือว�าผู�นั้นขาดคุณสมบัติดังกล�าว  ไม�มีสิทธิได�รับการแต�งต้ังตามตําแหน�งดังกล�าว  

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี   4   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.   ๒๕๕9 
 
 
 

( นายชูชาติ  เปาวะนา) 
  นายกองค
การบริหารส�วนตําบลหาดทรายขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก  ก 

แนบท$ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลหาดทรายขาว 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป"นพนักงานจ$าง ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลงวันท่ี  4  กรกฎาคม  2559 

************************************************* 
พนักงานจ$างท่ัวไป    
1.  ตําแหน�ง  นักการภารโรง 

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง 
 -   เพศชาย 
 -   จบการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนต�น ( ม.3 ) 
 -   มีความรู�ความสามารถและทักษะความชํานาญในการปฏิบัติหน�าท่ี 
 -   มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  มีความรู�ทาง ช�างไม� ช�างปูน จะซ�อมแซมดูแล    
     วสัดุ ครุภัณฑ
ได�    

  ลักษณะงานและหน$าท่ีความรับผิดชอบ 

  เปfด-ปfด สํานักงาน ทําความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ี และทรัพย
สินของทางราชการ           
เดินหนังสือราชการในสํานักงานและนอกสถานท่ีหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องและปฏิบัติงานตามท่ีผู�บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 
2.  ตําแหน�ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 

     คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง  
 -  เพศชาย 
 -  จบการศึกษาไม�ต่ํากว�ามัธยมศึกษาตอนต�น ( ม.3 ) 
 -  มีความรู�ความสามารถและทักษะความชํานาญในการปฏิบัติหน�าท่ี 
 -  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  และได�รับใบอนุญาตขับรถตรงตามท่ีกฎหมายกําหนด  
    ( ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต
 ชนิดท่ี 2) 

     ลักษณะงานและหน$าท่ีความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในการขับรถบรรทุกน้ํา บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถบรรทุกน้ํา และแก�ไขข�อขัดข�อง 
เล็กๆ น�อยๆ หรืออ่ืนๆท่ีอยู�ในความรับผิดชอบให�อยู�ในสภาพเรียบร�อยและพร�อมท่ีใช�ปฏิบัติราชการได�ทุกเวลา 
หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องและปฏิบัติงานตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
   
 
 
 
 
 
 
 


