
                                                   
       

 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

เรื่อง   ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 

------------------------------------- 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 อาศัย
อ านาจตามมาตรา  ๑๓  มาตรา ๑๔  และมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๗  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด ๔ ข้อ  ๑๘, ๑๙  และข้อ  ๒๐  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  
ดังนี้ 
 

 ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร  มีจ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา 
        ๑.๑.พนักงานจ้างทั่วไป 
               ๑.๑.๑. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา  
 อัตราค่าตอบแทน  ๙,๐๐๐.-บาท   สังกัดส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด                  
อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 
    ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   ๑. มีสัญชาติไทย 
             ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปี  เวน้แต่พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน  ๗๐ ปี 
             ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย     
  ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
    - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    - วัณโรคในระยะอันตราย 
    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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  ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด  
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือ  หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง/ลักษณะงาน 
         ๒.๒.๑ ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น      
ตามบัญชีลักษณะงานคุณสมบัติส าหรับต าแหน่ง  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
  ๒.๓  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
         ๒.๓.๑  ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วย
ตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคลส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด   หมู่ที่  8              
ต าบลห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด   ตั้งแต่วันที่  20  มีนาคม  2561  ถึงวันที่  30  
มีนาคม  2561   (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ในวันเวลาราชการ  โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด หรือโทรศัพท์หมายเลข  ๐–๔๓03-0117    
         ๒.๓.๒  สถานที่รับสมัคร  ณ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด        
หมู่ที่  8  ต าบลห้วยหินลาด   อ าเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 ๓.  วิธีการยื่นใบสมัคร 
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  พร้อมช าระค่าสมัครสอบต าแหน่งละ  ๑๐๐  บาท        
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง       
อย่างละ  ๑  ชุด  มายื่นในวันรับสมัคร  ดังนี้ 
  ๓.๑  ส าเนาวุิิการศึกษา  หรือ  หนังสือรับรองและระเบียบแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่จะ
ใช้สมัครสอบกรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ   ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
  ๓.๒  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตา  ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน  ไม่เกิน 
๖  เดือน  (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป  โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล  ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูป
ถ่ายทุกรูป 
  ๓.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๕ ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริงออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน)   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๖  เอกสารอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)   จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

 ๔.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร  ในวันที่  2  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด              
อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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๕.  วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างโดย
วิธีการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
     

 ๖.  ก าหนดวัน – เวลา  การสรรหาและเลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง         
ในวันที่  10  เมษายน  2561   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล           
ห้วยหินลาด  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

 ๗.  ก าหนดวันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่ วนต าบลห้ วยหินลาด  จะประกาศผลการสรรหาและเลื อกสรร                   
ในวันที่ 11  เมษายน  2561  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด           
อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 ๘.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
    ๘.๑  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้คัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักเกณฑ์
การสรรหาและเลือกสรร  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ ทั้งนี้  จะค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
   ๘.๒  ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้เท่ากันก็ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูง
กว่า 
  ๘.๓  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  จะมีอายุไม่เกิน  ๑ ปี  นับแต่วันประกาศ
รายชื่อผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกได้  เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งนั้น ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยหินลาด   อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมในต าแหน่งนี้  ถ้ามี
การสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้น
ไว้นี้เป็นอันยกเลิก 
 

 ๙.  ระยะเวลาการจ้าง 
   ๙.๑  พนักงานจ้างทั่วไป  ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  ๑  ปี 
  

 ๑๐.  การสั่งจ้างและการแต่งตั้ง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ในต าแหน่งพนักงานจ้างตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  ๑๐.๑  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ที่ได้
ประกาศข้ึนบัญชีไว้     
  ๑๐.๒  หากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  ได้ตรวจสอบแล้วว่า  ผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาดอาจถอนชื่อผู้
นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด   ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าว
ในรูปของคณะกรรมการ  โดยยึดหลักความรู้ความสามารถความเสมอภาคและความเป็นธรรม  อย่าหลงเชื่อ
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการ
ใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้ผ่านการเลือกสรรได้  โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรได้ทราบ  เพื่อจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่   12   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
  
 

     ( ลงชื่อ )       
        ( นายสมัย   ธิโกษี ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 

 
ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 

ชื่อต าแหน่ง                คนงานทั่วไป 
 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 

     ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  ปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมการเกษตรและงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    

                มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงาน มีความรู้ความสามารถ  เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ๑. ได้รับวุิิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ 
    ๒. ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน  ๙,๐๐๐.-บาท 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ข 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างท่ัวไป 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
- พ.ร.บ.  สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  
๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- เหตุการณ์ปัจจุบัน 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม  
- วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล 
  

50 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

๒.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคล (ภาค ข.) 
-ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในหน้าที่          
และความรู้อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 

50 ทดสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

๓.คุณสมบัติความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
-ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
-การโต้ตอบปฏิภาณไหวพริบ 
-การแต่งกาย บุคลิกภาพ 
-ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

๑๐๐ สัมภาษณ์ 

 
 

 
หมายเหตุ   การด าเนินการทดสอบ ภาค ก , ภาค ข และภาค ค จะด าเนินการทดสอบในวันเดียวกัน 
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