
 

                                                                    
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-------------------------------------------- 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่  มีความประสงค์จะรับสมัคร 
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดินอุดม   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ และมาตรา 15 ประกอบมาตรา ๒๕ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 องค์การบริหารส่วน
ต าบลดินอุดม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 

1.ต าแหน่งที่รับสมัคร จ านวน 1 อัตรา 1 ต าแหน่ง 
  1.1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  
   1.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร สังกัดส านักปลัด จ านวน 1  อัตรา ค่าตอบแทน 

15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาในการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี    

๒.คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ บริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

            (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
   - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
   - วัณโรคในระยะอันตราย 
   - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   - โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๗) ไม่เป็นผู้ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรัฐ 
 

/(9) ไม่เป็น... 
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 (๙) ไม่เป็น พระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต  
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้

ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่ให้เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

    ๓.คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
3.1ต าแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร ได้รับ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่า ทางการ

ปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   

  4.ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งผู้ช่วยบุคลากร 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ด าเนินการออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาใน
การสรรหาและพัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียดข้อชี้แจงเหตุผลในการด าเนินการเรื่องอนุมัติเก่ียวกับงานบุคคล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเรียบ ข้อบังคับ ด าเนินการเรื่องการขอบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน จัดท า
แก้ไข เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5.เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนาพร้อมรับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ มายื่นในวัน
สมัคร ดังนี ้

(1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป
(ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร) 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
(3) ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
(4) ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ  
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จ านวน ๑ ฉบับ 
(6) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล 

(ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
ส าเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ

ก ากับไว้ด้วย 

6.  ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร  
       -  เสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร จ านวน ๑๐๐ บาท 

 
/7.  เงื่อนไข…   
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7.เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น     

8.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน           

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 5 – 13  ตุลาคม  ๒๕๕8 
 ในวันและเวลาราชการ 

   9 .การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
                        ก าหนดปดิประกาศรายชื่อผูมี้สทิธิ์เข้ารับการเลือกสรร และสถานทีเ่ลอืกสรร ณ  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558        

         10.วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 19  

ตุลาคม  2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 
 

เวลา วิธีการสอบ คะแนน หมายเหตุ 
๐๙.3๐-๑๒.๐๐ น. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ๑๐๐  

   11. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร มี  ๓ ภาค รวม  ๓๐๐ คะแนน   ดังนี้ 
   ภาค ก . ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ๑๐๐  คะแนน 
    ภาค ข.  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง       ๑๐๐  คะแนน    
   ภาค ค. (วิธีการสอบสัมภาษณ์ )           ๑๐๐  คะแนน 

12.เกณฑ์การตัดสิน 
๑.คณะกรรมการด าเนินการสอบเลือกสรร จะด าเนินการในรูปของคณะกรรมการโดย

ยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการ ความรู้ ความเสมอภาค และความเป็น
ธรรมเป็นหลัก 

            ๒.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  
๓.การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  โดยเรียงตามล าดับคะแนนสูงสุดลงมา

ตามล าดับถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า 
 
 

/๔.  บัญชีรายชื่อ… 
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๔.บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน  ๑ ปี แต่ถ้ามีการ

สรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

                ๑3 .การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบโดย

ทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๕8 เป็นต้นไป โดยจะปิดประกาศไว้  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  
หรือตรวจสอบได้ท่ี www.dinudom.go.th        

      ๑4.การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ (ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ) แล้ว และจะต้องท าสัญญา
จ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดมก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ด าเนินการสอบแข่งขัน
ในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือ
ยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบได้และหากผู้ใดได้ทราบ
ข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันได้
ทราบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-650120 เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2558 
 

 
  

 
 

 (นายวุฒิชัย  เป็ดทอง) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 

 
 


