
 
 
   
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

------------------------ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประสงค์ 

จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน       
ส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการ
สรรหาและการเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
                          1.1 พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 1 ต าแหน่ง  1 อัตรา 

           1.1.1 ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา 

2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ  
สรรหาและการเลือกสรร 

    2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60  ปี 
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

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

    (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 

    (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น 

   (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

         (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจ ากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 
 
 

 (9)  ไม่เป็น... 
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         (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

         หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนต าบลมายื่นด้วย 

    2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดสุราษฎร์ธานีก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่ง (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้) 

3. การรับสมัคร 
    3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร 
พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าอุแท เลขที่ 111 หมู่ที่  4  ต าบลท่าอุแท  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่    
3 - 14 มกราคม  2563  วันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท โทรศัพท์ 0 7795 1639 หรือดูรายละเอียดได้ทางเวปไซต์  
www.thautae.go.th 

    3.2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ต้องยื่นเอกสารและหลักฐานพร้อมใบสมัคร  

ดังต่อไปนี้  ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้ง

เดียวกันไม่เกิน  6  เดือน นบัถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน  3  รูป 
(2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ  จ านวน  1  ฉบับ 
(3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
(4)  ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of 

Records)   อย่างใดอย่างหนึ่ง  จ านวน 1 ฉบับ   
(5)  ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด  ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  จ านวน  1  ฉบับ 
(6)   ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล  จ านวน  1  ฉบับ 

          ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ  ให้ใช้กระดาษขนาด เอ 4 เท่านั้น  และให้
ผู้สมัครเขียนค ารับรอง  “ส าเนาถูกต้อง”  และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

    3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครในอัตรา  100  บาท  เมื่อสมัครแล้ว

ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
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    3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 

   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร หากกรณีปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัคร จะถูกด าเนินตามกฎหมาย 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  จะประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  

ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
ในวันที่ 15 มกราคม  2563  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ต าบลท่าอุแท  
อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  หรือทางเวปไซต์  www.thautae.go.th 

ก าหนดสอบความรู้ความสามารถภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ภาคเช้า  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖3  

5. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลท่า อุแท จะด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล  
เพ่ือปฏิบัติงานโดยยึดหลักสมรรถนะที่ จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จ้าง ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของผู้สมัครในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ค) คุณลักษณะอ่ืนของผู้สมัครซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
จะด าเนินการเลือกสรร วิธีการประเมินโดยการสัมภาษณ์ หรือทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วย

การทดลองปฏิบัติงาน 
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

      ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  จะต้องเป็นผู้ที่คะแนนในแต่ละภาคตาม
หลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 โดยจะได้รับการด าเนินการจัดจ้างตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่ผู้สอบได้
คะแนนรวมเท่ากันให้ตัดสิน ดังนี้  

(1) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินสมรรถนะความสามารถหรือ
ทักษะเฉพาะก่อน 

(2) ถ้าคะแนนรวมการประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะเท่ากันจะพิจารณา
จากคะแนนการประเมินสมรรถนะความรู้ทั่วไปก่อน 

(3) ถ้าคะแนนรวมการประเมินสมรรถนะความรู้เท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนการประเมิน
สมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลก่อน 

(4) ถ้าคะแนนรวมการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลเท่ากันจะพิจารณาจากล าดับ
ในการสมัครก่อน 

 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
    7.1 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
         องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ

คะแนนสอบที่ได้  ในวันที่ 17 มกราคม 2563  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท เลขที่ 111  หมู่ที่ 4 
ต าบลท่าอุแท  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  หรือทางเวปไซต์  www.thautae.go.th  
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    7.2 การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 (1) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้น

บัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการ
เลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

(2) ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือ
ว่าเป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ 

    (ก) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่ประเมิน
สมรรถนะได้ 

    (ข) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

    (ค) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างเป็น
พนักงานจ้างในต าแหน่งที่ประเมินสมรรถนะได้ 

(3) กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง 
ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถ
ใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลสุราษฎร์ธานี (ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการ
เลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุได้ 

 

 8. อัตราค่าตอบแทน 
     ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและได้รับการจ้างเป็นพนักงาน
จ้าง จะได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ต่อเดือน และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามมติ
คณะรัฐมนตรีก าหนด ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 

9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
    ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่า

อุแทก าหนด มีระยะเวลาการจ้างและท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี  

ประกาศ  ณ  วันที่   23   เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
        
        
 
                                                                      (นายธเนศร์  ศรีรุ่งเรือง) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการับสมัคร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  23  ธันวาคม 2562 
 

 
1.ชื่อต าแหน่ง   คนงานทั่วไป  จ านวน  ๑  อัตรา งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท   
   อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  1.1 ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 

  1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
        ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.ระยะเวลาการจ้าง   

 ระยะเวลาการจ้างและท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่เกินคราวละ ๑ ปี โดยจีมีการ
ประเมินงานผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างหือเลิกจ้าง 

3.อัตราว่าง   

  -พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา 

4. ค่าตอบแทน 

 -อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร 

  -ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานใน 
    หน้าที่ของต าแหน่งที่จะจัดจ้าง) 

    1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 

25 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

    2.1 ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

35 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 

   3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 

   3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 

   3.3 มนุษยสัมพันธ์ 

   3.4 ประสบการณ์ท างาน และประวัติการท างาน 

40 

10 

10 

10 

10 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
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6. ขั้นตอนการทดสอบและรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

 ๖.๑ องค์การบริหารส่วนต าบล จะท าการทดสอบด้วยวิธีการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในตารางข้างต้น
 6.2 การเข้ารับการทดสอบ(สอบสัมภาษณ์)  

      ๖.๒.๑ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแต่งกายชุดสุภาพ 

 6.2.2 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องไปถึงท่ีท าการทดสอบก่อนก าหนดเวลาด าเนินการทดสอบพร้อมน า
บัตรประจ าผู้สมัครเข้ารับการทดสอบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย 

 6.2.3 ผู้เข้ารับการทดสอบไม่มาตามก าหนดเวลา จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการทดสอบ 

 6.2.4 ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาสอบ 

 6.2.5 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ทดสอบโดยเดร่งครัด 

 6.2.6 ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการทดสอบนี้ หรือทุจริต หรือ พยามยามทุจริตในการเลือกสาร
คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในต าแหน่งดังกล่าว 


