
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ   

 ประจำปีงบประมาณ  2562 
                                                                     --------------------           
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะดำเนินการ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ  
2562   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  22  ประกอบกับมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542    และ ข้อ 18 -  20  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  
พ.ศ.  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร 
  1.1  พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  2  ตำแหน่ง ดังนี้  
 1.1.1   ตำแหน่ง  คนงาน  จำนวน 1  อัตรา 
 1.1.2   ตำแหน่ง  ภารโรง  จำนวน 1  อัตรา 

 2.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ดังนี้ 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ตามข้อ  4  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2547    ดังนี้   
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  60  ปี 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไมส่มประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วน
ตำบล 
 (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
 (6)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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 (7)  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  
กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ    รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ค่าตอบแทน  และระยะเวลาการจ้าง  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ภาคผนวก  ก.)  
 
 3.  กำหนดวันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครฯ  ให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  
27  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่  4  กันยายน  2562   ได้ที่ สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  
อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น หรือสอบถามข้อมูลได้ที่  โทรศัพท์/โทรสาร  0-4330-6130 หรือทาง  เว็บไซต์ 
www.khnlocal.go.th 

 4.  หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  โดยกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารใบสมัครทุกฉบับ ทั้งนี้ให้นำเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสมัครด้วย 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรง(ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ)  ขนาด  1 - 2 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 
6  เดือน  และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย     จำนวน   3   รูป   
  (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน   1   ฉบับ 
  (3)  สำเนาทะเบียนบ้าน   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง     จำนวน   1   ฉบับ 
  (4)  สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  โดยต้องสำเร็จ
การศึกษาไดร้ับการอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง     จำนวน    1  ฉบับ 
  (5)  ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน    จำนวน    1  ฉบับ 
  (6)  เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล  ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถา้มี) 

 5.  ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ   100   บาท   ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่าย        
คืนให้  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนีท้ั้งหมด   

 6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วัน เวลา และสถานที่สอบ       
ในวันที่  6 กันยายน  2562  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น   
โทรศัพท/์โทรสาร  0-4330-6130 หรือทาง เว็บไซต์ www.khnlocal.go.th   
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 7.  หลักสตูรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลโดยวิธีการประเมิน
สมรรถนะ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือกำหนด โดย
วิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีการสอบภาคปฏิบัติ หรือวิธีการสอบสัมภาษณ์ วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน แนบท้าย
ประกาศนี้ ประกอบด้วย 
   7.1  พนักงานจ้างทั่วไป  
      ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีการสอบภาคปฏิบัติ และการสอบ
สัมภาษณ์  รวมคะแนนเต็ม  300  คะแนน 
            7.1.1  สอบข้อเขียน  

- ความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก) (ปรนัย  100 คะแนน) 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (ปรนัย  100 คะแนน) 

    7.1.2  สอบสัมภาษณ์ 
           -  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค) (100 คะแนน) 

  8.  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
  กำหนดการสอบ  ในวันที่  11  กันยายน  2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล          
แคนเหนือ   ตามกำหนด  ดังนี้ 
  -  สอบข้อเขียน (ภาค ก.) และ (ภาค ข.)    เวลา    09.00 -  12.00  น. 
  -  สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)  เวลา    13.00  น. เป็นต้นไป 

 9.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่า  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ 
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความรู้ความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลำดับ  

 10. การประกาศผลสอบ  และการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  10.1   การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร           
ในวันที่  12  กันยายน  2562  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4330-6130 หรือทาง เว็บไซต์ 
www.khnlocal.go.th 

10.2   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้การสรรหาและเลือกสรร 
(1) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้มีกำหนด 1 ปี  นับ 

แต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  เว้นแต่จะมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้
มีการขึน้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว  ให้ถือว่าบัญชีที่ข้ึนไว้นั้นเป็นอันยกเลิก 
   (2)  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  ให้เป็น
อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  คือ 
   -  ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 
   -  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา สถานที่กำหนด  และได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบแล้ว 
 

/11.การสั่งจ้าง... 



-4- 

 11.   การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
  11.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างทั่วไป จะทำสัญญาจ้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด 
  11.2 พนักงานจ้างทั่วไปให้ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี  

 12.  อนึ่ง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากองค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  ขอสงวนสิทธิในการเลิกจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

  กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ                  
มีอำนาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    19   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

 

 
                       จ่าสิบตำรวจ 

(ธนัช   ศรีภูมิ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ภาคผนวก ก.) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2562 

ลงวันที่  19 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   

ค่าตอบแทน  และระยะเวลาการจ้าง   
********************************* 

1. พนักงานจ้างท่ัวไป  ตำแหน่ง   คนงาน  : 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
          ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
          ช่วยปฏิบัติงานด้านภาคสนาม งานที่ใช้แรงงานทั่วไป เช่น งานจัดเตรียมสถานที่เพ่ือการประชุม 
ฝึกอบรม  จัดสถานที่งานเลี้ยงรับรองทั้งในและนอกสถานที่ของพิธีการต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
         -  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 -  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  

อัตราค่าตอบแทน 
   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท 

ระยะเวลาการจ้าง 
  กำหนดระยะเวลาการทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน   ๑   ปี 
 
หมายเหตุ: เกณฑ์การตัดสิน 

- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
จะจัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ   ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนน (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน (ภาค ค.) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน (ภาค ข.) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน (ภาค ข.) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน (ภาค ก.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน (ภาค ก.) เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
 - ทัง้นี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ แลหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 

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



(ภาคผนวก ก.) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2562 

ลงวันที่  19 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   

ค่าตอบแทน  และระยะเวลาการจ้าง   
********************************* 

1. พนักงานจ้างท่ัวไป  ตำแหน่ง   ภารโรง  : 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
          เปิด – ปิด สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย
หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 เปิด – ปิด สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย

หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

อัตราค่าตอบแทน 
   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท 

ระยะเวลาการจ้าง 
  กำหนดระยะเวลาการทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน   ๑   ปี 
 
หมายเหตุ: เกณฑ์การตัดสิน 

- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
จะจัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ   ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนน (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน (ภาค ค.) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน (ภาค ข.) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน (ภาค ข.) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน (ภาค ก.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่า ถา้ได้คะแนน (ภาค ก.) เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

 - ทัง้นี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ แลหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
 

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


