
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
------------------------------- 

 
 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน จะด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเออาาง จังหวัดเียยงหห่่  
 

  อาศัยอ้านาจตา่ควา่หน่าตรา 15 และ่าตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราีบัญญัติระเบยยบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรร่การพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดเียยงหห่่ เ่ื่อ
วันทย่ ๒๓ กรกฎาค่ ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิ่เติ่ถึงฉบับปัจจุบัน เรื่อง หลักเกณฑ์เกย่ยวกับพนักงานจ้าง ห่วด ๔  
ข้อ ๑๙ ประกอบกับแผนอัตราก้าลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน จึงประกาศรับส่ัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน จ้านวน 2 อัตรา โดย่ยรายละเอยยดดังนย  
 

๑. ต้าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
1.1 ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป      จ้านวน  1  อัตรา 
 (ปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ่) 
1.2 ต้าแหน่ง คนงานทั่วไป      จ้านวน  1  อัตรา 
 (ปฏิบัติงานหี้แรงงานทั่วไป) 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้ส่ัครสอบต้อง่ยคุณส่บัติทั่วไป และไ่่่ยลักษณะต้องห้า่ตา่ข้อ ๔   

แห่งประกาศคณะกรร่การพนักงานส่วนต้าบล จังหวัดเียยงหห่่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกย่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันทย่ 
๒๓ กรกฎาค่ ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิ่เติ่ถึงฉบับปัจจุบัน ดังนย  

(1) ่ยสัญีาติไทย 
  (2) ่ยอายุไ่่ต่้ากว่า 18 ปี และไ่่เกิน 60 ปี 
  (3  ไ่่เป็นบุคคลล้่ละลาย 
  (4) ไ่่เป็นผู้่ยกายทุพพลอาพจนไ่่สา่ารถปฏิบัติหน้าทย่ได้ ไร้ควา่สา่ารถหรือจิตฟั่นเฟือนไ่่
ส่ประกอบหรือเป็นโรคตา่ทย่ก้าหนดไว้หนประกาศก้าหนดโรคทย่เป็นลักษณะต้องห้า่เบื องต้น ส้าหรับพนักงาน
ส่วนต้าบล ดังนย  
       - โรคเรื อนหนระยะติดต่อหรือระยะทย่ปรากฏอาการเป็นทย่น่ารังเกยยจแก่สังค่ 
       - วัณโรคหนระยะอันตราย 
       - โรคเท้าี้างหนระยะทย่ปรากฏอาการทย่น่ารังเกยยจแก่สังค่ 
       - โรคติดยาเสพติดหห้โทษ 
       - โรคพิษสุราเรื อรัง 
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  (5) ไ่่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเ่ือง กรร่การพรรคการเ่ือง หรือเจ้าหน้าทย่หนพรรค
การเ่ือง 
  (6) ไ่่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ส่าีิกสอาท้องถิ่น 
  (7) ไ่่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงทย่สุด หห้จ้าคุกเพราะกระท้าควา่ผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับควา่ผิดทย่ได้กระท้าโดยประ่าทหรือควา่ผิดลหุโทษ 
  (8) ไ่่เป็นผู้เคยถูกลงโทษหห้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราีการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
  (9) ไ่่เป็นข้าราีการหรือลูกจ้างของส่วนราีการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราีการส่วนท้องถิ่น 
    

2.๒  คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง   
ผู้ส่ัครสอบจะต้องเป็นผู้่ยคุณส่บัติเฉพาะต้าแหน่ง ส้าหรับต้าแหน่งนั น ตา่ทย่ก้าหนดไว้

หน ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนย  
 

 3. วิธีการรับสมัคร 

3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ทย ่ประสงค์จะส่ัครเข้ารับการคัดเลือก สา่ารถขอรับหบส่ัครพร้อ่ยื่นเอกสารและ

หลักฐานการส่ัครด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2563 หนวันและเวลาราีการ 
ณ งานการเจ้าหน้าทย่ ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเออาาง จังหวัดเียยงหห่่ โทรศัพท์            
๐-๕๓45-1234 ต่อ 17  

 
 

 3.2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน้ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

         ผู้ส่ัครสอบต้องยื่นหบส่ัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอยยดหนหบส่ัครหห้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อ่ทั งยื่นเอกสารฉบับจริงและส้าเนารับรองควา่ถูกต้อง ดังนย  

1) ส้าเนาวุฒิการศึกษา      จ้านวน 2 ฉบับ  
2) ทะเบยยนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงพร้อ่ส้าเนา   จ้านวน 2 ฉบับ 
3) บัตรประจ้าตัวประีาีนฉบับจริง พร้อ่ส้าเนา   จ้านวน 2 ฉบับ 
4) รูปถ่ายหน้าตรงไ่่สว่ห่วกและไ่่หส่แว่นตา ขนาด ๑ นิ ว  จ้านวน 3 รูป 
5) หบรับรองแพทย์ทย่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่าไ่่เป็นโรคต้องห้า่ตา่

คุณส่บัติของลูกจ้าง ข้อ 7 (4) แห่งระเบยยบกระทรวง่หาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง พ.ศ.2536 ซึ่งออกหห้ไ่่
เกิน 1 เดือน นับตั งแต่วันตรวจร่างกาย จ้านวน 1 ฉบับ 

6) หลักฐานอ่ืนๆ เี่น หบทหารกองเกิน (สด.9), หบเปลย่ยนีื่อ- สกุล, ทะเบยยนส่รส, 
ทะเบยยนหย่า (ถ้า่ย) จ้านวน 2 ฉบับ  

 

ทั งนี  ในส้าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนว่า“รับรองส้าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
ก้ากับไว้ด้วยทุกหน้าทุกฉบับ 

 

3.3 ค่าธรรมเนียมสมัคร   
     - อัตราค่าธรร่เนยย่สอบ 50 บาท 
 
 

/เงื่อนไขการ... 
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  3.๔  เงื่อนไขการรับสมัคร 
  ผู้ส่ัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดีอบหนการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้่ย
คุณส่บัติทั่วไปและคุณส่บัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงตา่ประกาศรับส่ัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอยยด
ต่างๆ หนหบส่ัคร พร้อ่ทั งยื่นหลักฐานหนการส่ัครหห้ถูกต้องครบถ้วน 
  หนกรณยทย่ตรวจสอบพบว่า ผู้ส่ัครไ่่่ยคุณส่บัติตา่ทย่ก้าหนดไว้หนประกาศนย  หรือ ข้อควา่ทย่
แจ้งไว้หนหบส่ัครหรือเอกสารทย่หี้ประกอบการรับส่ัครไ่่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิการศึกษาทย่หี้หนการส่ัครไ่่
ถูกต้อง หรือ่ยควา่ผิดพลาดอันเกิดจากผู้ส่ัครไ่่ว่าด้วยเหตุหดๆ องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน จะไ่่รับ
ส่ัคร หรืออาจถอนีื่อผู้ส่ัครจากบัญียรายีื่อผู้่ยสิทธิเข้ารับการประเ่ินส่รรถนะ หรือบัญียผู้ได้รับการ
เลือกสรรได้ตา่แต่กรณย และองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน จะไ่่คืนค่าธรร่เนยย่หนการส่ัครสอบ เว้น
แต่่ยการยกเลิกการสอบครั งนย ทั งห่ดจึงจะจ่ายเงินค่าธรร่เนยย่สอบแก่ผู้ส่ัคร    
  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ไ่่รับส่ัครพระอิกษุ  หรือสา่เณร ตา่หนังสือ            
ทย่ นว 89/2501 ลงวันทย่ 27 ่ิถุนายน 2501 ออกตา่ควา่หนข้อ 5 ของค้าสั่ง่หาเถรส่าค่ ลงวันทย่ 22 
กันยายน 2521 ห้า่ส่ัครแล้วบวีเป็นพระอิกษุหรือสา่เณรหนอายหลัง ระหว่างด้าเนินการคัดเลือกก็จะไ่่
อนุญาตหห้เข้ารับการสอบคัดเลือก หากยังครองส่ณะเพศอยู่หนวันทย่ด้าเนินการสอบคัดเลือก 
 

           4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน จะประกาศรายีื่อผู้่ยสิทธิเข้ารับการประเ่ินส่รรถนะ  
ภายในวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ทย่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเออาาง 
จังหวัดเียยงหห่่ และทางเว็บไซต์ www.pongnamronfang.go.th 
        

5. วิธีการเลือกสรร ด้าเนินการเลือกสรร โดยวิธยการ ดังนย  
        องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน จะประเ่ินส่รรถนะทย ่จ้าเป็นต้องหี้ส้าหรับการ
ปฏิบัติงานหนต้าแหน่ง โดยวิธยการสั่อาษณ์หรือทดลองปฏิบัติ (ภาคผนวก ข)  
 

6. หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน จะยึดหลักส่รรถนะ ทย่จ้าเป็นต้องหี้ส้าหรับการ

ปฏิบัติงานหนต้าแหน่งต่างๆ วิธยหดวิธยหนึ่งหรือหลายวิธย ได้แก่ การสอบข้อเขยยน การทดสอบการปฏิบัติงาน 
การสั่อาษณ์ การตรวจสอบประวัติ ตา่ทย่คณะกรร่การสรรหาและเลือกสรรก้าหนด 
                    ผู้ทย่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรประเ่ินส่รรถนะ  จะต้องเป็นผู้ทย่ได้คะแนนตา่วิธ ยการ
เลือกสรรหนข้อ 6. ไ่่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ตา่ทย่คณะกรร่การด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรก้าหนด  
 

7.  ก้าหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน จะประเ่ินส่รรถนะทย่จ้าเป็นต้องหี้ส้าหรับการ

ปฏิบัติงานหนต้าแหน่ง ดังนย  
วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
ประเ่ินส่รรถนะทย่จ้าเป็นต้องหี้ส้าหรับการปฏิบัติงานหนต้าแหน่งโดยวิธยการสั่อาษณ์หรือ

ทดลองปฏิบัติ  
วันที่ 24 เดือน พฤศิกายน พ.ศ.2563 
ประกาศรายีื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ นบัญียเป็นพนักงานจ้าง ณ ทย่ท้าการองค์การบริหาร

ส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเออาาง จังหวัดเียยงหห่่ และทางเว็บไซต์ www.pongnamronfang.go.th 
 
 

/9.การขึ น... 
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8.  การขึ นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

8.๑ องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน จะขึ นบัญียผู้ ได้รับการเลือกสรร ไว้เป็นเวลา ๑ ปี 
นับแต่วันขึ นบัญีย แต่ถ้า่ยการเลือกสรรอย่างเดยยวกันนย อยก และได้ขึ นบัญียผู้ ได้รับการเลือกสรรหห่่แล้ว      
บัญียผู้ได้รับการเลือกสรรครั งนย เป็นอันยกเลิก เว้นแต่หนกรณยทย่ได้่ยการเรยยกตัวผู้ได้รับการเลือกสรรผู้หดหห้่า
รายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญียผู้ได้รับการเลือกสรร ่ยอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อน่ยการขึ นบัญียผู้ได้รับ
การเลือกสรรหห่่แล้วแต่กรณย ก็หห้การขึ นบัญียผู้ได้รับการเลือกสรร ครั งนย ยังคง่ยผลหี้ได้ต่อไป แต่ทั งนย  ต้องไ่่
เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันทย่บัญียผู้ ได้รับการเลือกสรรนย ่ยอายุครบ ๑ ปี หรือวันทย่ขึ นบัญียได้รับการ
เลือกสรรหห่่แล้วแต่กรณย 
  8.๒ ผู้ทย่ได้ขึ นบัญียผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ถ้า่ยกรณยอย่างหดอย่างหนึ่งดังต่อไปนย  
หห้เป็นอันยกเลิกการขึ นบัญียผู้นย ไว้หนบัญียผู้ได้รับการเลือกสรร คือ 

(๑)  ผู้นั นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั งหนต้าแหน่งทย่เลือกสรรได้ 
(๒) ผู้นั นไ่่่ารายงานตัว เพ่ือรับการบรรจุเข้าท้างานอายหนเวลาทย่คณะกรร่การ

ก้าหนด เว้นแต่่ยเหตุจ้าเป็น  
     (๓) ผู้นั น่ยเหตุไ่่อาจเข้าปฏิบัติหน้าทย่ราีการได้ตา่ก้าหนดเวลาทย่จะแต่งตั ง หน
ต้าแหน่งทยเ่ลือกสรรได ้
   (๔) ผู้นั นได้รับการแต่งตั งหนต้าแหน่งทย่เลือกสรรได้ไปแล้วหห้ยกเลิกการขึ นบัญียผู้นั นไว้
หนบัญียผู้ได้รับการเลือกสรรทุกบัญียหนการเลือกสรรครั งเดยยวกัน 
 

 9.  การท้าสัญญาจ้าง 
  ผู้ได้รับการขึ นบัญียผู้จะได้รับการท้าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างประเอทอารกิจ หรือทั่วไป 
ตา่ระยะเวลาทย่องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ได้รับการอนุ่ัติกรอบอัตราก้าลัง  3 ปี และได้รับ
ค่าตอบแทนตา่ห่วด ๕ ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยีน์ 

 

  ทั งนย  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อาจพิจารณาหห้ผู้ ได้รับการขึ นบัญียบรรจุและ         
จัดจ้างหนต้าแหน่งอ่ืนทย่่ยลักษณะงานและ่ยคุณส่บัติเฉพาะต้าแหน่งอย่างเดยยวกันหรือคล้ายคลึงกัน เพ่ือ
ประโยีน์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน หนการบริหารจัดการกรอบอัตราก้าลังพนักงานจ้าง 
 

อนึ่ง การรับส่ัครบุคคลอายนอกเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อนหนครั งนย  จะพิจารณาจากผลการด้าเนินงานตา่หลักเกณฑ์และวิธยการทย่
ก้าหนดไว้เท่านั น หากพบบุคคลหดไปติดต่อี่วยเหลือหนการเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบล            
โป่งน ้าร้อน และหรือเรยยกทรัพย์สินเงินทอง ขออย่าได้หลงเีื่อ หากพบเห็นหรือได้เบาะแสหนการทุจริต โปรดแจ้ง 
ส้านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ทางห่ายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓45-1234 ต่อ ๑2  โทรสาร  
๐-๕๓45-1234 ต่อ ๑๓  หรือทางเว็บไซต์ www.pongnamronfang.go.th 

 

จึงประกาศ่าเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันทย่ 14 เดือน ตุลาค่ พ.ศ.๒๕63 
 
 

 
 

 
 
 

      (นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน 

 

http://www.pongnamronfang.go.th/


ภาคผนวก  ก.  
คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลโปง่น ้าร้อน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที ่14 ตุลาคม 2563 

--------------------------------------------------- 
 

 

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง ดังนี  

ชื่อต้าแหน่ง    คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

ต้าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป  

คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไ่่ต่้ากว่าีั น่ัธย่ศึกษาปีทย่ 6 หรือเทยยบได้ไ่่ต่้ากว่านย  โดยจะพิจารณา

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรย อนุปริญญา และประกาศนยยบัตรวิีาียพ ทย่เห่าะส่กับการปฏิบัติ
หน้าทย่ควา่รับผิดีอบ ตา่ล้าดับ  

2. เป็นผู้่ยทย่ ย่ควา่รู้ ควา่สา่ารถเห่าะส่กับการปฏิบัติหน้าทย่ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าทย่ี่วยเหลือและสนับสนุนงานสาธารณสุขขั นพื นฐานของีุ่ีน งานป้องกันและควบคุ่
โรคติดต่อ งานรักษาควา่สะอาด งานงบประ่าณกองทุนหลักประกันสุขอาพต้าบลโป่งน ้าร้อนทุกประเอท งาน
รวบรว่ข้อู่ล เก็บสถิติ และผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตา่อารกิจของบริการสาธารณสุข  
ปฏิบัติงานี่วยเหลือและประีาสั่พันธ์อ้านวยควา่สะดวกหห้กับประีาีน และผู้่าติดต่องานบริการ
สาธารณสุข ปฏิบัติงานจัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่อง่ือต่างๆ เพ่ือหห้อยู่หนสอาพทย่พร้อ่หี้ปฏิบัติการได้ 
ตลอดจนงานอ่ืนๆ ทย่เป็นการหี้แรงกาย ซึ่งไ่่ต้องหี้ควา่รู้หรือทักษะเฉพาะด้านหนการปฏิบัติงาน และงานทย่
ได้รับ่อบห่ายจากผู้บังคับบัญีา   
  

ลักษณะงาน 
 ่ยลักษณะงานทย่ต้องหี้แรงงานทั่วไป และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตา่ทย่ได้รับ่อบห่ายเพ่ือหห้หน่วยงานทย่
สังกัดบรรลุอารกิจทย่ก้าหนดไว้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ่ยควา่รู้ควา่เข้าหนกฎห่ายว่าด้วยการจัดตั งองค์การบริหารส่วนต้าบล ตลอดจนระเบยยบและ

กฎห่ายอื่นทย่เกย่ยวข้องกับลักษณะงานทย่ปฏิบัติ 
2. ย่ควา่รู้เกย่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณทย่เห่าะส่กบัการปฏิบัติงาน 
3. ย่ควา่รู้ด้านคอ่พิวเตอร์เบื องต้นทย่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
4. ่ยควา่สา่ารถหนการสื่อสาร การน้าเสนอ และการถ่ายทอดควา่รู้  
5. ่ยควา่รู้พื นฐานด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ่ 

ระยะเวลาจ้างและอัตราค่าตอบแทน  
ระยะเวลาท้าสัญญาจ้างไ่่เกิน 1 ปี สังกัด ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ได้รับอัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,0๐๐ บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) และได้รับเงินเพ่ิ่การครองียพีั่วคราว เดือนละ 1,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  

 



ผนวก  ก.  
คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที ่14 ตุลาคม 2563 

--------------------------------------------------- 
 

 

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง ดังนี  

ชื่อต้าแหน่ง   คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานใช้แรงงานทั่วไป) 
 

ต้าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป  

คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 
 ไ่่จ้ากัดคุณวุฒิการศึกษา 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าทย่ทยเ่ป็นการหี้แรงกาย ซึ่งไ่่ต้องหี้ควา่รู้หรือทักษะเฉพาะด้านหนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติ
หน้าทย่ทย่ได้รับ่อบห่ายจากผู้บังคับบัญีา   
  

ลักษณะงาน 
 ่ยลักษณะงานทย่ต้องหี้แรงงานทั่วไป และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตา่ทย่ได้รับ่อบห่ายเพ่ือหห้หน่วยงานทย่
สังกัดบรรลุอารกิจทย่ก้าหนดไว้ 

ระยะเวลาจ้างและอัตราค่าตอบแทน  
ระยะเวลาท้าสัญญาจ้างไ่่เกิน 1 ปี สังกัด กองี่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ได้รับอัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,0๐๐ บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) และได้รับเงินเพ่ิ่การครองียพีั่วคราว เดือนละ 1,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
 

รายละเอียดวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้างท่ัวไป  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที ่14 ตุลาคม 2563 
 

ที ่ รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 

ความรู้      

ควา่รู้หนหลักวิีาการทย่เกย่ยวข้องกับงานหนหน้าทย่ของต้าแหน่ง
ทย่จะจ้าง ได้แก่ 

- ควา่รู้ควา่สา่ารถทั่วไป 
 

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ   

ควา่สา่ารถหรือทักษะเฉพาะส้าหรับงานทย่จะจ้าง ได้แก่ 

- ทักษะ 

- ควา่สา่ารถ 
 

คุณสมบัติส่วนบุคคล   

- บุคลิกอาพ ท่วงทย วาจา 

- ควา่คิดริเริ่่และปฏิอาณไหวพริบ 

- ่นุษยสั่พันธ์ 
- ทัศนคติ แรงจูงหจ 

- อ่ืนๆ 
 

40 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

20 
 

โดยวิธยการสั่อาษณ์                   
หรือทดลองปฏิบัติ  
(ผ่านเกณฑร์้อยละ ๖๐) 
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