
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18 , 19 , 20 และข้อ 23 จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง และช่ือต าแหน่ง  
    พนักงานจ้างทั่วไป    ต าแหน่ง  ภารโรง จ านวน  1  อัตรา 

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรร
หาและเลือกสรร 

   2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 
    ๔.๑ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    ๔.๒ วัณโรคในระยะอันตราย 
    ๔.๓ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    ๔.๔ โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    ๔.๕ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
        (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
     (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
         (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
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     (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
        (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้ บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่ เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับ

การรับสมัคร (ภาคผนวก ก) 
 

 ๓. การรับสมัคร 
     3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
        1. ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-7535-5996 
      2. การสมัครสอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อ
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในระหว่างวันที่ 9 – 19 เมษายน  2562  ในวันและเวลาราชการ 
      3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

          ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร
สอบ ดังต่อไปนี้   

    1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ  
    2) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑ ฉบับ  

        3) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่
คณะกรรมการ กลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จ านวน  
๑  ฉบับ 

         4) ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ  
/  5) รูปถ่าย...... 
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        5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน ๖ เดือน ให้ผู้สมัครเขียนชื่อ สกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 

     6) เอกสารอ่ืนๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  ทั้งนี้
หลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

     7) ส าเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวน ๑ ฉบับ 
  ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

  3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
     ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้ง
นั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 
 

  3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
     ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโฆษะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  
 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันจันทร์ ที่ 22  เมษายน  2562 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โทรศัพท์หมายเลข 0-7535-5996 หรือทางเว็บไซต์  www.khaokhaow.go.th   

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด 

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 

/ 7. การประกาศ..... 
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7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน

สอบที่ได้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน  2562  เวลา 14.00 น.  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
เขาขาวหรือทางเว็บไซต์  www.khaokhaow.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไป
เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

  8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
   8.1 การท าสัญญาจ้าง 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  จะเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่ได้ 
ประกาศขึ้นบัญชีไว้มาท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่าน
การเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อาจ
ถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
    8.2 ระยะเวลาการจ้าง 
          ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่ เกิน 1 ปี  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว             
อาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างโดยจะพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบ ทั้งนี้                
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

          ประกาศ  ณ  วันที่  29  มีนาคม 2562 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
_____________________ 

 

1. ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป 
2. ต าแหน่ง  ภารโรง 
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง           
   ปฏิบัติหน้าที่เปิด – ปิด ส านักงาน  รับผิดชอบดูแลเก็บรักษากุญแจประตูส านักงาน  ท าความสะอาด
บริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ  เดินหนังสือภายในส านักงานและนอกสถานที่ ถ่ายส าเนา
เอกสาร อ านวยความสะดวกและรับรองบุคคลที่มาติดต่อราชการ  รับผิดชอบดูแลเรื่องความสะอาดและ
บ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ส านักงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา  ท าความสะอาดทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารโดยรอบ  จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมส าหรับการประชุมในแต่ทุกครั้ง หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 1. เพศชายหรือเพศหญิง 
 2. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
  3. มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทนและรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน 
  4. มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที ่

5. ระยะเวลาการจ้าง  ท าสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 

6. อัตราว่าง  จ านวน 1 อัตรา  

7. คา่ตอบแทน 9,000.- บาท/เดือน และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามอัตราที่ทางราชการก าหนด  

8. สิทธิประโยชน์  
  1. ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  26 
กรกฎาคม 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557   
  2. ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
  3. ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

_____________________ 
 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 

 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

        - ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่
ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและจากการสัมภาษณ์
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ ความสามารถประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน  
เป็นต้น  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
  (1)  ประวัติส่วนตัว 
      - ประวัติการศึกษา                          จ านวน 10 คะแนน 
               - ประวัติการท างาน                         จ านวน 10 คะแนน 
  (2)  ความรู้ ความสามารถท่ีอาจใช้เป็น 
                ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน                จ านวน 20 คะแนน 
  (3)  ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ     จ านวน 20 คะแนน 
   (4)  บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา ทัศนคติ         จ านวน 20 คะแนน 
          (5)  จริยธรรมและคุณธรรม                     จ านวน 20 คะแนน 
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โดยวิธีการ
สัมภาษณ์           

รวม 100  

 

 


