
  

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทามวง 
เรื่อง  การรับสมัครสอบบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
.......................................................... 

 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลทามวง มีความประสงคจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือ
เปนพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 1 ตําแหนง 4 อัตรา 

  ดังนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร และท่ีได
มีการแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน จึงขอประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางท่ัวไป 
ดังตอไปนี้  

 ๑.  ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร   
1.1 สํานักปลัด พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนงคนงานท่ัวไป จํานวน 1 ตําแหนง 3 อัตรา 
 - ตําแหนง คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานประจํารถขยะ)   จํานวน 2 อัตรา 

- ตําแหนง คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานผูชวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ) จํานวน 1 อัตรา  
  1.2 กองชาง พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนงคนงานท่ัวไป จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา 

 - ตําแหนง คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานธุรการ)    จํานวน 1 อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม หมวด ๑ พนักงานจาง ขอ ๔ ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๓๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป   
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  
   (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 
   (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ินคณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 
   (๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน 
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

…/3. คุณสมบัติ... 
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 ๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามท่ีหลักเกณฑกําหนด 
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (ผนวก ก.)  

๔. การรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร                   
ผูสนใจสมัครสอบยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดท่ี องคการบริหารสวนตําบลทามวง ตั้งแต

วันศุกรท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61 ถึงวันจันทรท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น. 
(ในวันและเวลาราชการ) 

๕. เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครสอบ 
ผูสมัครสอบตองยื่นเอกสาร และหลักฐานพรอมใบสมัครสอบดวยตนเอง ดังนี้ 

  ๕.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวไมเกิน ๖ 
เดือน จํานวน ๔ รูป และใหผูสมัครเขียนชื่อ – สกุล ตําแหนงท่ีสอบหลังรูปดวยตัวบรรจง 

๕.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน ๒ ฉบับ 
๕.๓ สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน ๒ ฉบับ 
๕.๔ สําเนาใบขับข่ีรถยนตสวนบุคคล   จํานวน ๒ ฉบับ 
๕.๕ ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีกําหนด ออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับ

แตวันตรวจรางกาย          จํานวน ๑ ฉบับ 
๕.๖ สําเนาวุฒิการศึกษา (ถามี)    จํานวน ๒ ฉบับ 
๕.๗ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี)   

          จํานวน ๑ ฉบับ   
เอกสารทุกฉบับจะตองรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวดวย สําหรับการรับสมัคร ใน

ครั้งนี้ ใหผูสมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตาม
ประกาศรบัสมัครสอบ และหากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบล
ทามวง จะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง                         

๖. คาธรรมเนียมในการรับสมัครสอบ 
ผูสมัครสอบจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครสอบตําแหนงละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) และ

จะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น      

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก       
ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ค. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (ผนวก ข.) 
๘. เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแตละภาคไม

ต่ํากวารอยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 

๙. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบ   
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบใน วันพุธท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61 ณ ท่ีทําการองคการ 

บริหารสวนตําบลทามวง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี หรือทางเว็บไซค http:// www.thamuang-kan.go.th 
.../10. สถานท่ี วัน เวลา ในการสอบ... 
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๑๐. สถานท่ี วัน เวลา ในการสอบ     
จะดําเนินการสอบใน วันพุธท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล   

ทามวง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
- ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.   
- ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
- ค. ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ – ๑4.๐๐ น.   

๑๑. ประกาศผลสอบ    
วันศุกรท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทามวง อําเภอทามวง 

จังหวัดกาญจนบุรี หรือทางเว็บไซค http:// www.thamuang-kan.go.th 

๑๒. การข้ึนบัญชีผูสอบได   
  ๑2.๑ การข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร จะเรียงลําดับท่ีจากผูผานการเลือกสรรท่ีไดคะแนน
สูงสุด ลงมาตามลําดับ ถาคะแนนเทากันใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจําตัวผูมาสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  

๑2.๒ บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร กําหนดใหข้ึนบัญชีมีอายุใชไดไมเกิน ๑ ป นับจากวันประกาศ
รายชื่อผูผานการเลือกสรร ท้ังนี้ หากองคการบริหารสวนตําบลทามวง มีการสรรหา และเลือกสรรในตําแหนงเดียวกัน
อีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งใหม บัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งกอน ในตําแหนงเดียวกันถือวายกเลิก 
องคการบริหารสวนตําบลทามวง จะประกาศรายชื่อผูสอบไดโดยเรียงลําดับจากผูท่ีสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับและจะข้ึนบัญชีผูสอบไดไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตวันท่ีข้ึนบัญชี 

 ๑3. การบรรจุและแตงตั้ง  
  ผูผานการเลือกสรร จะไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานจางท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 
ตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการเลือกสรร                

อนึ่ง สําหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางครั้งนี้ผูสมัครไดตรวจสอบ และรับรองตนเองวา 
เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏวา 
ผูเขารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง องคการบริหารสวนตําบลทามวง 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสรรและทําสัญญาจาง และจะยกเลิกสัญญาจางในกรณีท่ีไดทําสัญญาจางแลว 

๑4. การจางและเง่ือนไขการจาง 
 ผูผานการเลือกสรร จะไดรับการทําสัญญาจางเปนพนักงานจางท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล 

ทามวง เริ่มจางตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561  และตอสัญญาจางครั้งตอ ๆ ไป คราวละไม
เกิน 1 ป 
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 15. อัตราคาตอบแทน 
  ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ 
1,000 บาท สําหรับเงินคาตอบแทนและเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามท่ี ก.อบต. กําหนด 
และใหไดรับสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ี ก.อบต.กําหนด     

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  21  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61  
 

  
(นายวรเดช  กาญจนอโนทัย) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลทามวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(ผนวก ก.) 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานจางท่ัวไป 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทามวง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม ๒๕61 
เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางท่ัวไป  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
...................................................... 

 
๑. พนักงานจางท่ัวไป สํานักปลัด ตําแหนง คนงานท่ัวไป(ปฏิบัติงานประจํารถขยะ)  จํานวน 2 อัตรา 

 - ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย                                                                                                                        
 - หนาท่ีและความรับผิดชอบ   

ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามอาคารบานเรือน และท่ีรองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอย 
ไปทําลาย ดูแล บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนตบรรทุกขยะ และเปนผูชวยเหลืองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีรวมกับกองชาง หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 - คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    ๑. เพศชาย 
                   ๒. ไมจํากัดวุฒิการศึกษา  
                    3. ผานการเกณฑทหารกองเกินหรือไมมีภาระผูกพันดานการเกณฑทหาร   
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

(ผนวก ก.) 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานจางท่ัวไป 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทามวง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม ๒๕61 
เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางท่ัวไป  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
...................................................... 

 
๑. พนักงานจางท่ัวไป สํานักปลัด ตําแหนง คนงานท่ัวไป(ปฏิบัติงานผูชวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ) จํานวน 1 อัตรา 

 - ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย                                                                                                                        
 - หนาท่ีและความรับผิดชอบ   

ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยปฏิบัติงานตาง ๆ ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทามวง  
หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย                                         

 - คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    ๑. เพศหญิง 
                   ๒. วุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  
  
              
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ผนวก ก.) 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานจางท่ัวไป 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทามวง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม ๒๕61 
เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางท่ัวไป  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
...................................................... 

 
๑. พนักงานจางท่ัวไป กองชาง ตําแหนง คนงานท่ัวไป(ปฏิบัติงานธุรการ) จํานวน 1 อัตรา 

 - ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย                                                                                                                        
 - หนาท่ีและความรับผิดชอบ   

ปฏิบัติหนาท่ีงานธุรการและงานท่ัวไป หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย                                        

 - คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    ๑. เพศหญิง 
                   ๒. วุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  
  3. มีความรูพ้ืนฐานในการใชคอมพิวเตอร 
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

(ผนวก ข.) 
หลักสูตรและวิธีการสอบ 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทามวง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม ๒๕61 
เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางท่ัวไป  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
..................................................... 

  
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรูความสามารถท่ัวไป  
     1.1 ความรูความสามารถท่ัวไป 
     1.2 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

100 คะแนน โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(ปรนัย) จํานวน 50 ขอ 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
 

100 คะแนน โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(อัตนัย) จํานวน 2 ขอ 

3. คุณสมบัติสวนบุคคล 
     3.1 บุคลิกภาพ ทวงท่ีวาจา 
     3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.3 มนุษยสัมพันธ 
     3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
     3.5 คุณธรรม จริยธรรม 
     3.6 มีความสามารถในการควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสม 

100 คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 

รวม 300 คะแนน  
 


	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
	๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

