
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

****************************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

 

    1.1 พนกังานจ้างตามภารกิจ   
สังกัด ส านักงานปลัด 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  อัตรา 
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   จ านวน  1  อัตรา 

    1.2 พนกังานจ้างทั่วไป   
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- ต าแหน่ง คนงานทั่วไป    จ านวน  1  อัตรา 
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)   จ านวน  1  อัตรา 
- ต าแหน่ง คนงานทั่วไป    จ านวน  1  อัตรา 
 

รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

       ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 
      ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้                   
   (๑) มีสัญชาติไทย 
                            (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
                              (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                              (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
 

/(ง) โรคติดยาเสพ… 
 
 



 

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง                              

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น    
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

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

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ    
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

    ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 
 

     3. การรับสมัคร 
      3.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร                     
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่  
งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการเว้น
วันหยุดราชการ   

    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่

รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน

ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร จ านวน 3 รูป 
        2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ   
        ๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร 

๕) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 
6) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ส าหรับต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)) 

 
/ทั้งนี้ ในหลักฐาน... 
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7) ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

    3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

  - ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน 100 บาท 
 - ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน 50 บาท 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ 

ยกเว้นกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ 

    3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานท่ี
ในการประเมินสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ และทางเว็บไซต์ www.hinlekfai.go.th การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/ประกาศ
ก าหนด วัน เวลา ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 -3257-
6283 ต่อ 40 และจะการประเมินสมรรถนะ ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข) 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกภาค

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ
คะแนนที่สอบได้ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทางเว็บไซต์ www.hinlekfai.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
0-3257-6283 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี 
นับวันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 
/การจัดท า.... 
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8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา 

      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟก าหนด   

ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 

(นายนาวิน  มูลมงคล) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
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แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 

 
ประเภทของพนักงานจ้าง : พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  

จ านวน 1 อัตรา สังกัดส านักงานปลัด 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ 
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ   
1.1 รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร รายงาน และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็ น 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
1.2 ส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และหน่วยงานต่างๆ   

เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินงาน และปรับปรุงพัฒนางานภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
1.3 ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชน เพ่ือเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน  
1.4 ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงทั่วๆ ไป เพ่ือไขข้อข้องใจ

และช่วยตอบค าถามให้แก่ประชาชน   
1.5 ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ อันดี 

เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล  
1.6 แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นด้านงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไป

อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้  
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  
2. ด้านการบริการ  

2.1 เผยแพร่ แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์
งานของหน่วยงาน  

2.2 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ 
ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จ ลุล่วง   

2.3 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป 
เพ่ือให้บริการ หรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ  

2.4 อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ด้วยการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ตามที่ตนปฏิบัติ หน้าที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ดีจากรัฐ  

 
 
 
 

 

ผนวก ก 



คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและ ธุรกิจการเงิน 
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศ
ศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและ ธุรกิจ
การเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว 
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและ ธุรกิจการเงิน 
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศ
ศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

อัตราค่าตอบแทนและค่าครองชีพ 
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 

9,400 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท 
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือน

ละ 10,840 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท 
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 

11,500 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 1,785 บาท 

ระยะเวลาการจ้างและท าสัญญาจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะมีหนังสือแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในล าดับที่ 1 หลักจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ให้ความเห็นชอบแล้ว 
และจะท าสัญญาจ้างตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทของพนักงานจ้าง : พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา 
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย

วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ และ

คุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะของบุคคล ซึ่งจะต้อง

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าว
จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองท างานจากการจ้างหรือหน่วยงาน
ซึ่งจะระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 

อัตราค่าตอบแทนและค่าครองชีพ 
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 

2,000 บาท 

ระยะเวลาการจ้างและท าสัญญาจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะมีหนังสือแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในล าดับที่ 1 หลักจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ให้ความเห็นชอบแล้ว 
และจะท าสัญญาจ้างตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทของพนักงานจ้าง : พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ตามหลักวิชาการงาน ลักษณะ

ใช้แรงงานทั่วไป ภายใต้การควบคุมของหัวหน้างานผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานท าความสะอาดอาคารสถานที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ห้องส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุม ออกพ้ืนที่ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมการคัด
แยกขยะในชุมชน ช่วยเหลือการจัดเก็บขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย    

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ 

อัตราค่าตอบแทนและค่าครองชีพ 
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท 

ระยะเวลาการจ้างและท าสัญญาจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะมีหนังสือแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในล าดับที่ 1 หลักจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ให้ความเห็นชอบแล้ว 
และจะท าสัญญาจ้างตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง 3 ปี 



ประเภทของพนักงานจ้าง : พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) จ านวน 1 อัตรา 
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถม ศึกษาให้ความรู้ ความคิด ความ
ประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และรวมทั้งปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ อบต. อาจมีค าสั่งมอบหมายงานให้พนักงานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ได ้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย ร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ดูแลความ
เรียบร้อย ความปลอดภัยของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
1. มีใจรักเด็ก มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ 
3. การศึกษาหากมีวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย และปริญญาตรีทางการศึกษา

สาขาอ่ืนๆ จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

อัตราค่าตอบแทนและค่าครองชีพ 
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 

1,000 บาท 

ระยะเวลาการจ้างและท าสัญญาจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะมีหนังสือแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในล าดับที่ 1 หลักจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ให้ความเห็นชอบแล้ว 
และจะท าสัญญาจ้างตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประเภทของพนักงานจ้าง : พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา ครู และผู้ดูแลเด็ก สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ด าเนินงานการติดต่อประสานงาน และออกพ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
จ านวน 6 ศูนย์ รวมทั้งปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ อบต. 
อาจมีค าสั่งมอบหมายงานให้พนักงานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ก าหนดไว้ได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ครู 

และผูดู้แลเด็ก ออกพ้ืนที่ในการติดต่อประสานงาน การรับ – ส่งเอกสารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
ตลอดจนการช่วยเหลือครูทางด้านเทคโนโลยี การเตรียมงานทางเทคโนโลยี เช่น เครื่องเสียง การน าเสนอ
ผลงาน การติดตามแผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังการสอน งานเดินหนังสือ การพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ที่
ต้องใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 6 แห่ง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ 
3. มีความสามารถใช้ Microsoft Office ไดเ้ป็นอย่างดี จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

อัตราค่าตอบแทนและค่าครองชีพ 
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 

1,000 บาท 

ระยะเวลาการจ้างและท าสัญญาจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะมีหนังสือแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในล าดับที่ 1 หลักจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ให้ความเห็นชอบแล้ว 
และจะท าสัญญาจ้างตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 อัตรา สังกัด ส านักงานปลัด 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ภาค ดังนี้ 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบปรนัย 

ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่ง เช่น 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 25626 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบปรนัย 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ 

และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
3.๑ บุคลิกภาพ     20 คะแนน 
3.2 ทัศนคติ       20 คะแนน 
3.3 ความรอบรู้     20 คะแนน 
3.4 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
3.5 ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 20 คะแนน 

 

 

 

ผนวก ข 
 



 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จ านวน 1 อัตรา สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ภาค ดังนี้ 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบปรนัย 

ความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
เช่น 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบปรนัย 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ 

และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ระยะยาว 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
- การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย 
- มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
3.๑ บุคลิกภาพ     20 คะแนน 
3.2 ทัศนคติ       20 คะแนน 
3.3 ความรอบรู้     20 คะแนน 
3.4 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
3.5 ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 20 คะแนน 

 

 

 

 

 



 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ภาค ดังนี้ 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบปรนัย 

ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่ง เช่น 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการทดสอบการ
ปฏิบัติ 

- ความสามารถในการท าความสะอาด เช่น อาคารสถานที่ ห้องประชุม 
- ความสามารถในการคัดแยกขยะ 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
3.๑ บุคลิกภาพ     20 คะแนน 
3.2 ทัศนคติ       20 คะแนน 
3.3 ความรอบรู้     20 คะแนน 
3.4 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
3.5 ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 20 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ภาค ดังนี้ 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบปรนัย 

ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่ง เช่น 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบปรนัย 
- มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
3.๑ บุคลิกภาพ     20 คะแนน 
3.2 ทัศนคติ       20 คะแนน 
3.3 ความรอบรู้     20 คะแนน 
3.4 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
3.5 ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 20 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ภาค ดังนี้ 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบปรนัย 

ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่ง เช่น 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการทดสอบการ
ปฏิบัติ 

- ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
3.๑ บุคลิกภาพ     20 คะแนน 
3.2 ทัศนคติ       20 คะแนน 
3.3 ความรอบรู้     20 คะแนน 
3.4 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
3.5 ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 20 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมัครสอบ 
คัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
**************************************** 

 

 ต าแหน่งที่สมัครสอบ                                

๑. ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว)      นามสกุล                   

๒. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี   -  -  -  -  

 ออกให้โดย             

๓. เกิดวันที่          เดือน                พ.ศ.   อายุ         ป ี        เดือน    

๔. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่  หมู่ที่         ต าบล   อ าเภอ     

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์    

๕. ชื่อ-สกุลบิดา      อาชีพ      

 ชื่อ-สกุลมารดา      อาชีพ      

๖. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร     สาขา        

 โดยได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษาชื่อ         

 เมื่อวันที่     เดือน       พ.ศ.      

๗. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับคือ          

 ความรู้ความสามารถพิเศษ           

๘. อาชีพปัจจุบัน   อายุการท างาน           ปี  สถานท่ีท างาน     

๙. ได้รับหลักฐานต่างๆ  ดังนี้      (     )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (     )  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 (     )  ส าเนาวุฒิการศึกษา     (     )  ใบรับรองแพทย์      (     )  รูปถ่าย ๑ นิ้ว  จ านวน    ใบ 

 (     )  อื่นๆ (ระบุ)     

            (ลงชื่อ)     ผู้สมัคร 
                     (     ) 
              วันที ่ เดือน                       พ.ศ.           
 เอกสารครบถ้วน 
 เอกสารไม่ครบถ้วน  ขาด          

 
  (ลงชื่อ)          เจ้าหน้าที่รับสมัคร     

               (                                      )                                                                             
                                                   

    วันที ่            เดือน                      พ.ศ.           . 
 

 

รูปถ่าย 
1 น้ิว 

 
 

เลขรหัสประจ ำตวัผู้สมคัร 

 
(ช่องน้ีส าหรับเจา้หนา้ท่ี) 

 


