
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

................................................................. 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ประสงค์จะ         
รับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความนัย มาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๑๕ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๔๑๗/๑๘ และข้อ ๔๑๗/๑๙   
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
 

      1.1  ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  1  ต าแหน่ง   
         1.1.1  คนงานทั่วไป(งานพัสด)ุ   จ านวน  1  อัตรา 
  รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้  

๒. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ 
สรรหาและการเลือกสรร 
       ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
   ๒.๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
   ๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟั่นเฟือน  ไมส่มประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ 
ต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
   ๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง   
   ๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
   ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะการ
กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๑.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
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  หมายเหตุ  ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล  มายื่นด้วย 
  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร  แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก ก.) 
  ๓.  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ถนนปัทมานนท์  ต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สุรินทร์  ตั้งแตวั่นที่  8 พฤศจิกายน ถึง 20 พฤศจิกายน 2562  ในวันและเวลาราชการ 

  4.  เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่
เกิน   ๑  ปี  จ านวน  ๓ รูป 
 ๔.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร  

๔.๓  ส าเนาวุฒิการศึกษา  ใบสุทธิ  ส าเนาประกาศนียบัตร  หรือส าเนาระเบียนแสดงผล 
การเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง  พร้อมต้นฉบับ 
 ๔.๔  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนด ออกให้ไม่เกิน  ๑   เดือน 
 ๔.๕  ส าเนาหลักฐานอ่ืน เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  จ านวน  ๑  ฉบับ  
 4.6  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา  ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่
จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ) 
       6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ในวันที่  22 พฤศจิกายน 2562  โดยจะปิดไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่          
โทร. ๐-๔๔๐๔-๐๑๔๑,  หรือดูข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์  www.Kaeyai.go.th   

๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

                            ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

8.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

http://www.kaeyai.go.th/
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  9.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 9.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่
ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามล าดับ  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้ มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
          9.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้ขึ้นบัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน  ๑ ปี นับ
จากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้  หากองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ มีการสรรหา  และ
เลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน 
ในต าแหน่งเดียวกันถือว่ายกเลิก 
  10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละต าแหน่ง จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่ ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  อนึ่ง  ส าหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ผู้สมัครได้ตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและหาก
ภายหลังปรากฏว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสรรและท าสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างใน
กรณีท่ีได้ท าสัญญาจ้างแล้ว 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 

          
                     ( นายประกาศิต  จันทน์หอม ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

 
 
 
 



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  หน้าที่ความรบัผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  30 ตุลาคม  2562 

************************************ 
1. ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 

 -  ต าแหน่ง     คนงานทั่วไป (งานพัสดุ) สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
-  อัตราว่าง  1  อัตรา 
-  อัตราค่าตอบแทน    9,000.-  บาท 
-  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

   -  ระหว่างเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ 1 ปี  
   -  หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา
     มอบหมาย 

    -  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
             -  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินสมรรถนะตามท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

ประเมิน
ครั้งที ่

สมรรถนะท่ีจะประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1  ทดสอบความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่โดย
ทดสอบความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ  และสังคม 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

100 สอบข้อเขียนและ 
สอบปฏิบัติ 

2 บุคลิกภาพทั่วไป ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ  
แรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ และความสามารถเกี่ยวกับงานใน
ต าแหน่งที่สมัคร  

100 สอบสัมภาษณ์ 
 

- ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่   จะด าเนินการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งทื่ 2 ในต าแหน่งดังกล่าว  ซึ่งผู้สอบได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็น
ผู้ผ่านการประเมิน   

 
 
 
 
 


