
 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีความ
ประสงครับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 2 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
  1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

1.1 ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง รวม 1 อัตรา 
1.1.1 ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได    จํานวน  1  อัตรา 

สังกัด กองคลัง 
         

1.2 ประเภท พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 1 ตําแหนง รวม 1 อัตรา 
1.2.1 ตําแหนง ผูดูแลเด็ก    จํานวน 1 อัตรา 

สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

       ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป 
๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิต

ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล ดังนี้ 

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

๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 

๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 
 
 

/(7) ไมเปนผู... 



 

๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

  หมายเหตุ  ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหาร
ทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนทองถ่ินและตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน 
และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ินมายื่นดวย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของพนักงานจางใหเปนไปตามรายละเอียดเอกสารแนบทาย

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ผนวก ก 
 

3. การรับสมัคร 
3.๑ วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ใหผูประสงคจะสมัคร ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานตางๆ ดวยตนเองได ท่ี 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตวันท่ี 21 – 29 
พฤษภาคม ๒๕62 ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ท้ังนี้ ผูสมัครสอบหนึ่งทานมีสิทธิสมัครสอบไดหนึ่งตําแหนงเทานั้น   

3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให

ถูกตองและครบถวน พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง มายื่นในวันสมัครดังตอไปนี้ 
๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน

ไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันเปดรับสมัคร จํานวน 3 รูป 
2) สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และปริญญา

บัตรท่ีไดรับอนุมัติจาการสภามหาวิทยาลัยวาเปนผูสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว ท่ีแสดงวาผูสมัครเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครกอนวันปดสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ   
5) ใบรับรองแพทย ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบลกําหนด ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวันเปดรับสมัคร 
๖) สําเนาหลักฐานเก่ียวกับการเกณฑทหาร (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
7) สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล 

จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
 

/ท้ังนี้ ในหลักฐาน... 
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ท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

3.3 คาธรรมเนียมการสมัคร 

- ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ คาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท 
- ประเภทพนักงานจางท่ัวไป คาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 50 บาท 

(คาธรรมเนียมในการสอบไมวากรณีใดๆ) 

3.4 เง่ือนไขในการสมัคร 

ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงท่ีสมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใด
ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน  
 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการสอบคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรสอบ

คัดเลือก และประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีเขารับการเลือกสรรสอบคัดเลือก ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2562 โดยจะปดประกาศไว ณ ปายประชาสัมพันธท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ และทาง
เว็บไซต www.hinlekfai.go.th การตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบ/ประกาศกําหนด วัน เวลา ใหเปนหนาท่ีของ
ผูสมัครจะตองตรวจสอบรายชื่อดวยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีงานบริหารงานบุคคล องคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ทางโทรศัพทหมายเลข 0-3257-6283 ตอ 40 และจะดําเนินการสอบ
คัดเลือก ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 เริ่มเวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ กําหนดหลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เปนพนักงานจาง โดยยึดหลักสมรรถนะท่ีจําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ซ่ึงประกอบดวย  
1) ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  
3) คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซ่ึงจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสาร ผนวก ข 

6. หลักเกณฑการตัดสิน 
ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละ

ภาคไมต่ํากวารอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 
 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนน
ท่ีสอบได โดยจะข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ หากไดคะแนนรวม 
 

/เทากันจะให... 
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เทากันจะใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจําตัวผูสมัครลําดับกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวาโดยจะประกาศ ณ ปาย
ประชาสัมพันธท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ และเว็บไซต www.hinlekfai.go.th ในวันท่ี 4 
มิถุนายน 2562 ใหเปนหนาท่ีของผูสมัครจะตองตรวจสอบรายชื่อดวยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได
ท่ีงานบริหารงานบุคคล องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ทางโทรศัพทหมายเลข 0-3257-6283 ตอ 40 

บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรกําหนดใหบัญชีมีอายุใชไดไมเกิน 1 ป นับแตวันท่ีประกาศ
ข้ึนบัญชีผานการเลือกสรร แตถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการ
เลือกสรรใหม บัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิก  

8. การบรรจุและแตงตั้ง 

ผูไดรับการเลือกสรรจะไดรับการจางใหเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 
หินเหล็กไฟ ตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ หรือทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟกําหนด   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   10  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

 
 

                   (นายนาวิน  มูลมงคล) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
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รายละเอียดหนาท่ีและความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ของตําแหนงท่ีรับสมัคร 

บุคคลเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
 
ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจ 

ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  สังกัด กองคลัง 

ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานการปฏิบัติการ   

1.1 ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปาย 
คาธรรมเนียม คาเชา คาบริการ และรายไดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือใหการจัดเก็บรายได
เปนไป ตามเปาหมายท่ีกําหนด  

1.2 เรงรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บคาธรรมเนียม ภาษี ท่ีคางชําระ เพ่ือใหสามารถ 
จัดเก็บไดอยางครบถวน  

1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นําสงเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได 
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ คําสั่ง  

1.4 รวบรวมขอมูล เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บรายได และเก็บรักษาหลักฐาน 
เพ่ือเปนขอมูล และรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามกําหนดระยะเวลา  

1.5 จัดทําทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได สถิติการจัดเก็บรายไดแตละประเภท รวมถึง 
จัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของดวยเครื่องคอมพิวเตอรตามระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหขอมูลมี
ความ ถูกตองและสามารถคนหาขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  

1.6 ดําเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด ควบคุมหรือจัดทําทะเบียนตางๆ 
จัดเก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผูเสียภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน เพ่ือรวบรวม
ไวเปน ขอมูลในการดําเนินงาน  

1.7 สอดสองตรวจตรา เรงรัดภาษีอากร คาธรรมเนียมตางๆ และรายไดอ่ืนคางชําระ  
ควบคุมหรือดําเนินงานเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานและปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของ  

1.8 ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน 
ท่ัวไป เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอ      
การทํางานของหนวยงาน 

2. ดานการบริการ  
2.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการจัดเก็บรายได แกเจาหนาท่ีระดับ 

รองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญแกผูท่ีสนใจ   
 

/2.2 ประสานงาน... 
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2.2 ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอ
ความชวยเหลือและความรวมมือในงานการจัดเก็บรายได และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปน 
ประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้        
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ           
การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ           
การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ 
การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอร 
เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ 
ท่ัวไป คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ  
ก. อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

ระยะเวลาจาง 1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

อัตราวาง 1 อัตรา 

อัตราคาตอบแทน 
  - คุณวุฒิ ปวช. เดือนละ   9,400 บาท 
  - คุณวุฒิ ปวท. เดือนละ 10,840 บาท 
  - คุณวุฒิ ปวส. เดือนละ 11,500 บาท 

สิทธิประโยชน   ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจางจังหวัดประจวบคีรีขันธ ลงวันท่ี ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



‘ 
ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางท่ัวไป 

ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยประถม ศึกษาใหความรู ความคิด ความประพฤติ 

ความพรอม และจัดแนวประสบการณใหเด็กมีความพรอมท่ีสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ และรวมท้ังปฏิบัติงานท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ อบต. 
อาจมีคําสั่งมอบหมายงานใหพนักงานจางปฏิบัติเปนพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี
กําหนดไวได 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
1. มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 
2. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี และตรงตอเวลา มีมนุษยสัมพันธ 

ระยะเวลาจาง 17 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562  

อัตราวาง 1 อัตรา 

อัตราคาตอบแทน   9,000 บาท 

สิทธิประโยชน   ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจางจังหวัดประจวบคีรีขันธ ลงวันท่ี ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู  โดยวิธี  

สอบขอเขียน      (ความรูในหลักวิชาการท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตําแหนงท่ีจะจาง)  
     1.1 ความรูความสามารถท่ัวไป  100  

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  โดยวิธี  
สอบขอเขียน      (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานท่ีจะจาง)  

     2.1 ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  100 

3. คุณสมบัติสวนบุคคล   โดยวิธี  
สอบสัมภาษณ      3.1 บุคลิกภาพทวงทีวาจา 20 

     3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 20 
     3.3 มนุษยสัมพันธ 20 
     3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 20  
     3.5 ประสบการณในการปฏิบัติงาน/ความสามารถพิเศษ 20  

รวม 300  
 
ข้ันตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
  องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  จะทําการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบขอเขียนและ
สอบสัมภาษณ โดยคํานึงถึงความรูความสามารถท่ีตองการของตําแหนง ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง โดยทําการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 31 พฤษภาคม ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หอง
ประชุมองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
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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.           . 

เลขรหัสประจาํตวัผู้สมคัร 

 
(ช่องน้ีสาํหรับเจา้หนา้ท่ี) 

 

 

รูปถ่าย 

1 น้ิว 

 

 


