
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําป 2563 ครั้งท่ี 2 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประสงคจะ
รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจาง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

  1. ประเภทของพนักงานจาง ช่ือตําแหนง และรายละเอียดการจาง 
 

    1.1 พนกังานจางตามภารกิจ   
สังกัดสํานักงานปลัด 
- ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา 
 

รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

       ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา
และการเลือกสรร 
      ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้                   
   (๑) มีสัญชาติไทย 
                            (๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป 
                              (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                              (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน 
สําหรับพนักงานสวนตําบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีรังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ  
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง                              

(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน    
(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ    
 

 



(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
  หมายเหตุ  ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหาร
ทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนทองถ่ินและตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน 
และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ินมายื่นดวย 

    ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับ
การรับสมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้ (ผนวก ก) 
 

     3. การรับสมัคร 
      3.๑ วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร                     
   ใหผูประสงคจะสมัคร ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานตางๆ ดวยตนเองไดท่ี  
งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ตั้งแตวันท่ี 15 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการเวน
วันหยุดราชการ   

    3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
 ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร ตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ี

รับสมัครพรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน

ไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันเปดรับสมัคร จํานวน 3 รูป 
        2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 

3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ   
        ๔) ใบรับรองแพทย ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลกําหนด ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวันเปดรับสมัคร 

๕) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
6) สําเนาใบขับข่ีรถยนตประเภทท่ี 2 
7) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 5 ป  
8) สําเนาภาพถายหลักฐานอ่ืนๆ เชน ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล (ถามี) 

จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
ท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

    3.3 คาธรรมเนียมการสมัคร 

- คาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท 
 องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสอบไมวากรณีใดๆ 

ยกเวนกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ 
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 3.4 เง่ือนไขในการสมัคร 

 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงท่ีสมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใด
ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน  

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี
ในการประเมินสมรรถนะ 

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 โดยจะปดประกาศไว ณ ปายประชาสัมพันธท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ และทางเว็บไซต www.hinlekfai.go.th การตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบ/ประกาศ
กําหนด วัน เวลา ใหเปนหนาท่ีของผูสมัครจะตองตรวจสอบรายชื่อดวยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดท่ีงานบริหารงานบุคคล องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ทางโทรศัพทหมายเลข 0-3257-
6283 ตอ 40 และจะการประเมินสมรรถนะ ในวันจันทรท่ี 17 สิงหาคม 2563 เริ่มเวลา 09.00 น. เปน
ตนไป ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียด

เก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ (ผนวก ข) 
6. หลักเกณฑการตัดสิน 

ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกภาค
ไมต่ํากวารอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนท่ีสอบได ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม 2563 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และทางเว็บไซต www.hinlekfai.go.th สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 
0-3257-6283 โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด 1 ป 
นับวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหา 

      ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟกําหนด   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
(นายนาวิน  มูลมงคล) 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
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แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําป 2563 ครั้งท่ี 2 

ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 
 

ประเภทของพนักงานจาง : พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ํา)
จํานวน 1 อัตรา สังกัด สํานักงานปลัด 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาท่ีขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ 

ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
1. มีความรูความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาไดเปนอยางดี 
2. มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตประเภทท่ี 2 
3. มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานในการขับรถประเภทดังกลาว จากหนวยงานรัฐหรือเอกชน

มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันรับสมัคร 

อัตราคาตอบแทนและคาครองชีพ 
- อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และคาครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท 

ระยะเวลาการจางและทําสัญญาจาง 
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จะมีหนังสือแจงผูท่ีผานการคัดเลือก ในลําดับท่ี 1 หลักจาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ใหความเห็นชอบแลว 
และจะทําสัญญาจางตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ผนวก ก 



 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
 

หลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรบุคคลใชวิธีการประเมินสมรรถนะ 

ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน 1 อัตรา สังกัด สํานักงานปลัด 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบงการประเมินออกเปน 3 ภาค ดังนี้ 
1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบปรนัย 

1.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
1.2 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ สัญญาไฟจราจร พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 

2522 และปรับปรุงเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน การขับรถยนต การบํารุงรักษาเครื่องยนต และความรูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการใชรถยนต 

2. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบปฏิบัติ 
ทดสอบทักษะการใชเครื่องจักรกลขนาดเบา 

3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ 
3.๑ บุคลิกภาพ     20 คะแนน 
3.2 ทัศนคติ       20 คะแนน 
3.3 ความรอบรู     20 คะแนน 
3.4 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ   20 คะแนน 
3.5 ความสามารถพิเศษ/ประสบการณในการปฏิบัติงาน 20 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข 
 



ใบสมัครสอบ 
คัดเลือกพนักงานจางตามภารกิจ/ทั่วไป  
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
**************************************** 

 
 

 ตําแหนงท่ีสมัครสอบ                                

๑. ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว)      นามสกุล                   

๒. บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี   -  -  -  -  

 ออกใหโดย             

๓. เกิดวันท่ี          เดือน                พ.ศ.   อายุ         ป         เดือน    

๔. ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี  หมูท่ี         ตําบล   อําเภอ     

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท    

๕. ชื่อ-สกุลบิดา      อาชีพ      

 ชื่อ-สกุลมารดา      อาชีพ      

๖. วุฒิการศึกษาท่ีใชสมัคร     สาขา        

 โดยไดรับอนุมัติจากสถาบันการศึกษาชื่อ         

 เม่ือวันท่ี     เดือน       พ.ศ.      

๗. วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีขาพเจาไดรับคือ          

 ความรูความสามารถพิเศษ           

๘. อาชีพปจจุบัน   อายุการทํางาน           ป  สถานท่ีทํางาน     

๙. ไดรับหลักฐานตางๆ  ดังนี้      (     )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (     )  สําเนาทะเบียนบาน 

 (     )  สําเนาวุฒิการศึกษา     (     )  ใบรับรองแพทย      (     )  รูปถาย ๑ นิ้ว  จํานวน    ใบ 

 (     )  อ่ืนๆ (ระบุ)     

            (ลงชื่อ)     ผูสมัคร 
                     (     ) 
              วันท่ี เดือน                       พ.ศ.           
 เอกสารครบถวน 
 เอกสารไมครบถวน  ขาด          

 
  (ลงชื่อ)          เจาหนาท่ีรับสมัคร     

               (                                      )                                                                             
                                                   

    วันท่ี             เดือน                      พ.ศ.           . 
 

 

รูปถ่าย 

1 น้ิว 

 

 

เลขรหัสประจาํตวัผู้สมคัร 

 
(ช่องน้ีสาํหรับเจา้หนา้ท่ี) 

 


