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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
เรื่อง   รับสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนกังานจ้าง 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
***************************************** 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  จ านวน  ๒  ต าแหน่ง  ๒  อัตรา   
  อาศัยอ านาจตามหมวด  ๔  ข้อ ๑๘ , ๑๙  และข้อ ๒๐  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
    พนักงานจ้างท่ัวไป 

    ๑.๑  พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  จ านวน   ๑   อัตรา 
                    ๑.๒  แม่บ้าน (ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   จ านวน    ๑   อัตรา 

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
(๑)  สัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ป ีและไม่เกิน   ๖๐  ปี  
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผูม้ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟอืนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคทีเ่ป็น ลักษณะ
ต้องห้ามเบือ้งต้น ส าหรบัพนักงานส่วนต าบล   
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง  กรรมการพรรคการเมอืง  หรือเจ้าหน้าที่ใน  

   พรรคการเมือง   
  (๖)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารท้องถ่ิน  คณะผู้บริหารท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

(๗) ไม่เป็นผูเ้คยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด  
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
(๘)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ  
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลกูจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 

   ของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ หรือพนักงานหรอืลูกจ้างของราชการสว่นท้องถ่ิน  
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๓. การสมัครสอบและสถานท่ีรับสมัครสอบ 
   ๓.1 ให้ผู้สมัครสอบรับใบสมัครได้ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จ
ณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  
   3.2 การสมัครสอบ  ผู้ที่จะสมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเอง  
ณ   ส านักงานปลัด (งานบริหารงานบุคคล)   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  
จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๘  ธันวาคม  25๖1  เวลา  08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ 

 ๔. เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารประกอบ  ดังนี้     

1.  ส าเนาวุฒิการศึกษา  พร้อมรับรองส าเนา         จ านวน  ๒  ฉบับ 
2.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว   ถ่ายครั้งเดียวกันไม่ 

เกิน  1  ปี   จ านวน  3  รูป 
   3.  ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรบัรองส าเนา         จ านวน  ๒  ฉบับ 
     4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา     จ านวน  ๒  ฉบับ 
   5. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไมเ่ป็นโรคที่ต้องห้าม ซึง่ออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่ตรวจ
ร่างกาย   จ านวน  1  ฉบับ 
   6. ส าเนาใบอนุญาตขับรถประเภท 2  (เฉพาะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์) พร้อมรับรองส าเนา   จ านวน  1  ฉบับ 
    7. ส าเนาเอกสารอื่นๆ เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.1) หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ นามสกุล , 
ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)   
  ส าหรับการรบัสมัครสอบในครั้งนี้  ใหผู้้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศรบัสมัครสอบ  และหากตรวจสอบภายหลงัว่า  ผูส้มัครให้ข้อมลูที่
เป็นเท็จ  หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

  5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
            ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จ านวน  100  บาท  

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อ
เป็นพนักงานจ้าง  ในวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑  โดยปิดประกาศไว้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  หรือทางเว็บไซต์  www.Huatalae.go.th   

๗. วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  จะด าเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่  ๒๔  ธันวาคม  
๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
  ๗.๑  พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์    

       - ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง    เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  
                  - ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (สัมภาษณ์)   เวลา  ๑๓.๐๐  น. เป็นต้นไป 

http://www.huatalae.go.th/
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           ๗.๒  พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่งแม่บ้าน  
         - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)   เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป 

๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  องค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล  จะประกาศผลการสอบคัดเลอืกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ในวันที่  ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๑๑.๐๐  น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล  
หรือทางเว็บไซต์  www.Huatalae.go.th   

๙. หลักเกณฑแ์ละวิธีการสอบคัดเลือก 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  

 -  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
     สอบภาคปฏิบัติ               

 -  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
    โดยพิจารณาจากประวัตสิ่วนตัว ประวัติการศึกษา             
    ประสบการณ์การท างาน บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา   
    อุปนิสัย ทัศนคติและจริยธรรม คุณธรรม เป็นต้น 
 

 
 

๑๐๐ คะแนน 
 

๑๐๐ คะแนน 
 

 

 
 
โดยวิธีสอบปฏิบัต ิ
 

โดยวิธีสอบสมัภาษณ์ 
 
 
 
 

รวม ๒๐๐  คะแนน  
๒. ต าแหน่งแม่บ้าน  

  -  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
    โดยพิจารณาจากประวัตสิ่วนตัว ประวัติการศึกษา             
    ประสบการณ์การท างาน บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา   
    อุปนิสัย ทัศนคติและจริยธรรม คุณธรรม เป็นต้น 
 

 
 

๑๐๐ คะแนน 
 

 
 

โดยวิธีสอบสมัภาษณ์ 
 

รวม ๑๐๐  คะแนน  
 

๑๐. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้       
๑. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องมีผลคะแนนทดสอบรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  โดยจะเรียง

ตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับ
หมายเลขประจ าตัวสอบกอ่นเปน็ผู้อยู่ในล าดับสงูกว่า 

๒. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนรวม ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ ในกรณีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ผู้ได้คะแนนความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน   ผู้ที่ได้คะแนนความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้า
ยังคะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขที่ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า    

http://www.huatalae.go.th/
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๓. จะข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นเวลา  ๑  ปี  นับแต่วันที่ประกาศข้ึนบัญชีไว้  แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๔. ผู้ที่ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้   ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้
ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ         
    (๑)  ผู้นั้นขอสละสิทธ์ิรับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้     
    (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการแต่งตั้งในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล
ก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้แจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน  นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือเรียกตัว    

๕.  กรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนอัตราว่าง  และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้  โดยความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  อาจพิจารณา
จัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

๑๑. เง่ือนไขการจ้าง 
   ผู้สอบผ่านการเลือกสรร จะได้รับการสั่งจา้งเป็นพนักงานจ้างตามล าดับในบัญชีผู้สอบผ่านการ
เลือกสรรในอัตราต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลตามล าดับที่ที่ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้และได้
ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ ได้รับการจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลหัวทะเล เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างและประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล ทั้งนี้หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือ
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อาจถอนรายช่ือผู้นั้นออกจากบัญชีรายช่ือ 
ผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกได้   

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๗  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

                               
           (นายวีรภาส   ตันติปัญจพร) 

                  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล 
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ภาคผนวก  ก. แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัติ  คณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง อตัราค่าตอบแทน 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. ชื่อต าแหน่ง  พนกังานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
ประเภทพนักงานจ้าง  

-  พนักงานจ้างทั่วไป  

หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
            เพื่อขับรถบรรทุกน้ า  ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์  รวมถึงความสะอาดของรถยนต์ 
จดบันทึกการใช้รถยนต์  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ  ของรถบรรทุกน้ าหรือ
ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวทะเล  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
๒) มีใบอนุญาตขับรถประเภท ๒ 
๓) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ า   

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  
  - มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

อัตราค่าตอบแทน 
-  อัตราค่าตอบแทน  ๙,๐๐๐  บาท  และค่าครองชีพ  ๑,๐๐๐   บาท  
   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

สัญญาจ้าง 
-  ไม่เกิน  ๑  ป ี    
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๒. ชื่อต าแหน่ง แม่บ้าน  (ประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)  
ประเภทพนักงานจ้าง  

-  พนักงานจ้างทั่วไป  

หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ     
   ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  ท าหน้าที่ในการจัดเตรียมอาหารกลางวันส าหรบัเด็กปฐมวัย  
ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว  เครื่องเล่นฯ  รวมถึงวัสดุ
ครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ภายในอาคารและบริเวณภายนอก
อาคารทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  รวมถึงดูแลบ ารุงรักษา  ตัดแต่ง
ต้นไม้  ไม้ประดับที่อยู่รอบนอกบริเวณอาคารและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัตหิน้าที่ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ดังนี ้

๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔    
๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๕๕ ปี  

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ  
- มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

อัตราค่าตอบแทน 
-  อัตราค่าตอบแทน  ๙,๐๐๐  บาท  และค่าครองชีพ  ๑,๐๐๐   บาท  
   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

สัญญาจ้าง 
   -  ไม่เกิน  ๑  ปี     
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ภาคผนวก  ข. แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
รายละเอียดวิชาที่จะด าเนนิการสอบคัดเลือก 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 

๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน (สอบปฏิบัติ) 
-  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในทางทีจ่ะใช้ในการปฏิบตัิงานในหน้าที่โดยเฉพาะ 

๑.๒ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  จ านวน   ๑๐๐  คะแนน (สอบสัมภาษณ์) 
- ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่ง

หน้าที่  จากประวัติส่วนตัว   ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน พฤติกรรมทีป่รากฏ
ทางอื่นของผู้เข้าสมัครคัดเลือก ทั้งนี้อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเตมิอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ท่วงที วาจา อุปนสิัย  ปฏิภาณไหวพริบ  เป็นต้น 

 
๒. ต าแหน่ง แม่บ้าน 

๒.๑ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  จ านวน   ๑๐๐  คะแนน (สอบสัมภาษณ์) 
- ทดสอบโดยการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากบุคลกิลกัษณะ ท่าทาง  ท่วงทีวาจา  การ

แต่งกาย  ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์ ในการท างานในต าแหน่งหน้าที่ทีส่มัคร
สอบ  วิสัยทัศน์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และอื่นๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และการเลอืกสรรฯ เห็นว่ามีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


