
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
************************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพ่ือสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 556 -5563  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง
คนงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.5545 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.5547  หมวด 4 การ
สรรหาและการเลือกสรร ข้อ  8 ข้อ  ๙ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นชอบ ให้ก าหนดต าแหน่งใดแล้ว ให้ด าเนินการตามหลัก เกณฑ์และ
วิธีการ ( ) - (๘) และข้อ 50  และข้อ 53 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.5559 
จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.ต าแหน่งที่รับสมัคร   
         ชื่อต าแหน่ง      คนงานทั่วไป    จ านวน   ๑    อัตรา 
   สังกัด     ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี 
   ต าแหน่งประเภท   พนักงานจ้างทั่วไป 
          หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ระยะเวลาการจ้าง  และ 
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร (ตามผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงาน 

จ้าง  ดังนี้ 
 2.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  5 กรกฎาคม 5547  ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘ ปี  และไม่เกิน ๖๐ ปี   
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                               (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน 
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
                                          (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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                               (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน   
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนต าบลมายื่นด้วย 

 2.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง (ตามผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้) 

3.  การรับสมัคร 
         3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
                          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองได้ที ่องคก์ารบริหารส่วนต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ วันที่ 13 -21 
เมษายน 2563  ในวันและเวลาราชการ (08.30 –  6.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร  0-7738-
 968  

     3.๒  เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
ผู้สมัครต้องย่ืนใบสมัครสอบด้วยต้นเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 

และครบถ้วนพร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด   นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร) และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปทุกรูป 
จ านวน  3 รูป 

  (5)  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (4)  ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่ งแสดงว่าไม่ เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร 
จ านวน ๑ ฉบับ 

  (5) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้
มีอ านาจ อนุมัตภิายในวันที่ปิดรับสมัคร จ านวน     ฉบับ 

 
/(6) ส าเนาเอกสาร... 
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                      (6) ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จ านวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อ
สกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
     
          ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น โดยให้ผู้สมัครเขียนค า
รับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

    3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
    ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
จ านวน  ๑00  บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรร
หาและการเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้  

    3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
                   (๑) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วน
ต าบลคันธุลี  ตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี  จะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแต่กรณี หากปลอม
แปลงเอกสารที่ใช้ในใบสมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
    (๒)  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
ไม่ได้ 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ  
                        องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่  23 เมษายน  
2563  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี และจะด าเนินการสอบ  ในวันที่  28 เมษายน  2563  ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    5.๑ หลักเกณฑ์การเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้

ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งซึ่งประกอบด้วย 
(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็น                          

ต่อการปฏิบัติงาน 
 (ค)  คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

(ตามผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้)    
6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 
คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
/7.การประกาศ... 
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7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
7.   การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี จะประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้  ในวันที่  30 เมษายน 2563  ณ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลคันธุลี และทาง www.khanthuli.go.th 
 

  8. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร  
   8.  ให้ผู้เข้ารับการสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างมาถึงสถานที่
สอบเพ่ือรายงานตัวก่อนเข้ารับการสอบฯ ในเวลา 08.30 – 09.00 น. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละ
สิทธิ์ในการเข้ารับการสอบฯ 
   8.5 ให้แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมสุภาพสตรีห้ามสวมกางเกง
สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ ประพฤติตนเป็นสุภาพชน และห้ามสวมรองเท้าแตะ หากไม่แต่งกายตามที่ก าหนด
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบฯ 
   8.3 ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนไปในวันสอบเพื่อใช้แสดงต่อ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

 

9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร   
9.  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี           

จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุดลงมาตามล าดับ  
      9.5 บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการ
เลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

      9.3 กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะ เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกัน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอายุก็ได้ 

10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี จะจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับในบัญชีรายชื่อ และจะ

ท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว และหากผู้ใดได้รับการเลือกสรรรายใดได้รับการสั่งจ้างแล้วและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างแล้ว หากมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้  จะน ามาเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองไม่ได้   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่  5  เมษายน  5563 
 
 
                  
 
 
 

         (นายมงคล  ธรรมฤทธิ์) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี 

 
 

http://www.khanthuli.go.th/
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ภาคผนวก  ก.  แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  2 เมษายน  2563 
“ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  และอัตราค่าตอบแทน” 

 

************************************ 
ชื่อต าแหน่ง    คนงานทั่วไป   
สังกัด   ส านักปลัด 
ต าแหน่งประเภท   พนักงานจ้างทั่วไป    
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   . มีวุฒิการศึกษาตามภาคบังคับ หรือไม่ต่ ากว่า ป.4 

5. มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงาน
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   

หน้าที่ความรับผิดชอบ    เป็นงานที่ต้องใช้แรงงาน เช่น กวาดขยะ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       เป็นงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปหรือเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-  บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และค่าครองชีพชั่วคราวตามที่
กฎหมายก าหนด 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ถึง  ๓๐  
กันยายน  ๒๕63   
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ภาคผนวก ข.  หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรร 
 ตามประกาศ อบต. คันธุลี  ลงวันที่  2  เมษายน  พ.ศ. 2563 

หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
พนักงานจ้างท่ัวไป  

ต าแหน่งคนงานทั่วไป 
หลักสูตร คะแนนเต็ม วิธีการประเมินสมรถนะ 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   
-พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์  ความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ
ความรู้ในระเบียบราชการ ประสบการณ์การท างานที่เคยปฏิบัติมา
กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกับองค์กรท้องถิ่นทัศนคติและแรงจูงใจที่มีต่อ
หน่วยงานราชการ  ประชาชน  สถาบันกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และงาน
ในหน้าที่  ความกระตือรือร้นในการที่จะท างาน  แนวคิด  ความเชื่อ  
อุดมการณ์  ที่สอดคล้องกับนโยบายหรืองานที่อบต.ด าเนินการ 

100 คะแนน ในวันที่ 28  เมษายน  2563  
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 
 

 


