
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ต าแหน่ง  คนงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64  

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ต าแหน่ง  คนงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
หว้ยโจด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64   
 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  ประกอบกับมาตรา  ๒๕  วรรคท้ายแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด  ๔  การสรรหาและการเลือกสรร  ลงวันที่  
25  มิถุนายน  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ดังนี้ 
 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร       
สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

      พนักงานจ้างทั่วไป 
   ต าแหน่ง  คนงาน      จ านวน  2  อัตรา 

 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปี  
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

 -โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม 
 -วัณโรคในระยะอันตราย 
 -โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 -โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 -โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

(6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ท าสัญญาจ้าง  ต้องไม่เป็นผู้ด ารง 

ต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

       ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การรับสมัครสอบแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศ  (ภาคผนวก ก) 
 

 3.  การรับสมัคร 
3.1  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ให้สมัครด้วย
ตนเองโดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  22  มีนาคม  2564  ถึงวันที่  30  มีนาคม  2564    
ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว  
ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๗๒๔-7669  และสามารถดูรายละเอียดได้
ทางเว็บไซตข์ององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  www.huayjod.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์       
 

3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง  ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

๓.2.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน  
13 หลักที่ชัดเจน  และยังไม่หมดอายุ  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.๒.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.2.3  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป  

(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  เดือนนับแต่วันรับสมัคร) 
3.2.4  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศโรคที่เป็นลักษณะ 

ต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
   3.2.5  ส าเนาวุฒิการศึกษา  กรณีต าแหน่งที่สมัครเป็นต าแหน่งที่ต้องใช้วุฒิการศึกษา
ประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  จ านวน  1  ฉบับ 

3.2.6  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี)  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  ใบส าคัญ 
การสมรส  ทะเบียนหย่า  เอกสารทางทหาร  (เช่น  สด.8,สด.9 หรือ ส.ด.43)  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
   ทั้งนี้หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

/ทั้งนี้... 
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         องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ไม่รับสมัคร  พระภิกษุ หรือ สามเณร ตาม
หนังสือที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑ ออกตามความในข้อ ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลง
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑  หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ในภายหลังระหว่างด าเนินการสอบ
คัดเลือก ก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 

 

   3.3.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
          -ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ต าแหน่งละ  100  บาท 
           เมื่อผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ 
 

   3.4.  เงื่อนไขในการสมัคร 
          3.4.1  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  สามารถเลือกสมัครได้เพียง          
1  ต าแหน่งเท่านั้น  เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ 
          3.4.2  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครจริงและ
ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่เกิด
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด  ให้ถือว่า  การรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

 4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
  4.1  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  
ในวันที่  31  มีนาคม  2564  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัด
สระแก้ว  และทางเว็บไซต์  www.huayjod.go.th /ข่าวประชาสัมพันธ์       

4.2  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ  ในวันที ่           
 2  เมษายน  2564  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแก้ว  โดยสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
(ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)  ภายในวันเดียวกัน    

- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข)  เวลา ๐๙.๐๐-12.00 น.  

- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  เวลา  ๑๓.๓๐ – 15.3๐ น.   
 

 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครต้องได้รับประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินภาคความรู้  
ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค ข)  ภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง  (ภาค ค)  จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  ทั้งนี้  การจัดจ้างจะเป็นไป
ตามล าดับคะแนนที่สอบได้  โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน  ภาคความรู้  ความสามารถท่ัวไป   
(ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   

/(ภาค ค.)... 
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(ภาค ค)  รวมกันมากกว่า  เป็นผู้อยู่ ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค ข)  มากกว่า  เป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค
ความความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)  มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้
ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

๗.  วิธีการสอบ 
     -สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
     -สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
     -สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐   คะแนน 
     (รายละเอียดตาม  ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้) 

 

 8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา 
      องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่
สอบได้  ตามประกาศไว้ในข้อ 6  ในวันที่  5  เมษายน  2564  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  และ  
www.huayjod.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อ
เลือกสรรครบก าหนด  1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันใหม่แล้วแต่กรณี 

    ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุและจัดจ้างใน 
ต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  เพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ในการบริหารจัดการกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
 

 9.  การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  อนึ่ง หากคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้าง  ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้ง 
 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕64 
 
 
 

นายวิชัย     บรรณสาร 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 
 

 
 

http://www.huayjod.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์%20%20โดยบัญ
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ภาคผนวก ก. 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ต าแหน่ง  คนงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลห้วยโจด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ลงวันที ่ 11  มีนาคม  2564 

********************************* 
สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงาน 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

 อัตราค่าตอบแทน   
ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 9,000  บาท  และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวอัตราเดือนละ  

1,000  บาท   
 

ระยะเวลาการจ้าง 
  ภายในปีงบประมาณ  2564  ถึงวันที่  30  กันยายน  2564    และจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเพ่ือต่อสัญญาจ้างหรือเลิกจ้าง 
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ภาคผนวก ข. 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ต าแหน่ง  คนงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยโจด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 
รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบคัดเลือก วันที่สอบคัดเลือก และ เวลาสอบคัดเลือก  

 
 
 

 

 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบ ต าแหน่ง  คนงาน 

1) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ข้อสอบปรนัย  จ านวน  25  ข้อ  คะแนนเต็ม  
50  คะแนน  

1. ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  
2.  ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    3.  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
  4.  ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
 

 2) ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  ข้อสอบปรนัย  จ านวน  25  ข้อ  
คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 

  3) ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) (100 คะแนน)  
ประเมินผู้สมัครสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ 

การศึกษา และประวัติการท างานของผู้สมัครสอบ  และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  จริยธรรม
และคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ  และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 
 

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

****ด าเนินการประเมินสมรรถนะในวันที่  2  เมษายน  2564**** 
  ภาค ก. และ ภาค ข.  เวลาสอบตั้งแต่  09.00 – 12.00 น. 
  ภาค ค.  เวลาสอบตั้งแต่  13.30 น. เป็นต้นไป 


