
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

********************************* 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
จันทบุรี (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

พนักงานจ้างท่ัวไป  ดังนี้ 

ส านักงานปลัด 
  - พนักงานดับเพลิง    จ านวน  1 อัตรา 

กองช่าง 
  -คนงานทั่วไป     จ านวน  1 อัตรา 
 
  รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

  2. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อายุไม่เกิน 70 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

(4.1) โรคเรื้อน ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย 
(4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

         (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมอืง 
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(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดง
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มายื่นในวันท าสัญญาด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 

            3. การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร สามารถขอซื้อใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
ส านั กงานปลัด  องค์ การบริหารส่ วนต าบล โขมง  อ า เภอท่ าให ม่   จั งห วัดจันทบุ รี  ตั้ งแต่ วันที่                        
3 สิงหาคม - 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น . (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-3943-3406 

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบต้องยื่นเอกสารและหลักฐานในสมัครสอบด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้ 
(1) ส าเนาวุฒิการศึกษา   หรือหนังสือรับรอง  และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุ

สาขาที่สมัครสอบกรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ  1 ฉบับ 

(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 1 ฉบับ 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 1 ฉบับ 
(4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 3 x 4 ซ.ม. ถ่าย

มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป จ านวน 3 ใบ 
(5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งไม่

เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ 
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(6) เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบส าคัญการสมรส 

(เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ 
(7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

-ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาทในวันยื่นใบสมัคร(ค่าธรรมเนียม
การสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) 

3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะ
เรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ 

  4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ

การประเมินสมรรถนะในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง 
5.ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง ก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก”สมรรถนะ”ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่รับสมัคร ซึ่งจะท าการ
ประเมินสมรรถนะของบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่ง (โดยการสอบสัมภาษณ์)ใน วันที่ 23 สิงหาคม 2561 
ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง 

  6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ 

  7. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง จะประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ 
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ที่ได้ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

9. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ให้
เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ  

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 

(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 

(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

(4)  พ้นก าหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร 

(5) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดจันทบุรี ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติในเรื่องดังกล่าว
เป็นอย่างอ่ืน 

  10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโขมงก าหนด  

    ประกาศ  ณ  วันที่   25 กรกฎาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
 
    (ลงชื่อ)       อภิชาติ วิสิทธิวงศ์ 

(นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ผนวก ก 
   รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโขมง ลงวันที่  25  กรกฎาคม 2561 

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 

 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและ

น้ ายาเคมีต่างๆ 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ท าหน้าที่เป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจ ารถบรรทุกน้ า 

ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ าหรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

อัตราค่าตอบแทน 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ด าเนินการสรรหาด้วยวิธีการเลือกสรรด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยวิธีการพิจารณาจากบุคลิกภาพ 

ท่วงที วาจา อุปนิสัย การแต่งกาย ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ (100 คะแนน)  
 
 
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
 ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

อัตราค่าตอบแทน 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ด าเนินการสรรหาด้วยวิธีการเลือกสรรด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยวิธีการพิจารณาจากบุคลิกภาพ 

ท่วงที วาจา อุปนิสัย การแต่งกาย ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ (100 คะแนน)  
 
 
 
 

 


