
    
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

------------------------------------------------------ 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร

พนักงานจาง อาศัยอํานาจตามความในขอ 18 ประกอบกับขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับปจจุบัน จงึประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ดังตอไป 

๑. ประเภทตําแหนงของพนักงานจางท่ีรับสมัคร 
 ประเภทพนักงานจางท่ัวไป   
  - ตําแหนงคนงาน   จํานวน 1 อัตรา 
๒. คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะตองหามของผูสมัครซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง 

ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป 
 (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือ 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ
พนักงานสวนตําบล   

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 

(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 (7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา                   

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ   

  (9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไมสามารถสมัครเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจางได ท้ังนี้ เปนไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นร 89/2501        
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาตอบแทน 
 คุณสมบัติ เฉพาะตําแหนงของผูสมัคร จะตองเปนผู มี คุณสมบั ติเฉพาะตําแหนงนั้น และ            

จะไดรับอัตราคาตอบแทน รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครสอบนี้  (ผนวก ก)  
4. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

 4.1 ใหผูสนใจติดตอขอรับและยื่นใบสมัครสอบพรอมชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร ไดท่ี 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก (การแตงกาย : ชุดสุภาพ และประพฤติตนเปนสุภาพชนไมควรสวมกางเกงยีนส การเกงขาสั้น เสื้อไมมีแขน 
เสื้อยืด รองเทาแตะ) ตั้งแตวันท่ี 12 - 21 ตุลาคม 2563 ในวัน และเวลาราชการ (เวนวันหยุดราชการ) 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี หมายเลขโทรศัพท 0-3739-9210   
         4.2 วิธีการ... 
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 4.2 วิธีการยื่นใบสมัคร และเอกสารหลักฐานท่ีตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 
   4.2.1 ผูสมัครตองกรอกขอความในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบดวยลายมือของตนเอง 
พรอมรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ    
     4.2.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1  ฉบับ 

๔.๒.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  1  ฉบับ 
   ๔.๒.4 ใบรับรองแพทยปริญญา ท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎหมาย ก.พ.ฉบับท่ี ๓ 
(พ.ศ.๒๕๓๕) หรือตามประกาศท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันท่ี
ตรวจรางกาย จํานวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง) 
  4.2.5 รูปถายหนาตรง แตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก  และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว   
 ซ่ึงถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
   4.2.6 เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) เชน สําเนาภาพถายใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือ
ระเบียบแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล ใบรับรองผานการเกณฑทหาร 
ใบสําคัญการสมรส ฯลฯ  

เง่ือน ไขในการสมัคร  : ให ผู ส มัครเข ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง                
ไดตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามประกาศ               
รับสมัคร ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกลาว จะถือวา
ผูสมัครมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน หรือไมถูกตอง โดยใหการรับสมัครครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน และจะ
ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไมมีสิทธิเปนพนักงานจาง 
  ๕. คาธรรมเนียมการสมัคร 
      ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง ตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน               
๕๐ บาท (คาธรรมเนียมในการสมัครฯ จะไมจายคืนไมวากรณีใดๆ) 
  ๖. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
      ๖.๑ องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจาง ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 โดยใหเปนหนาท่ีของผูสมัครตองตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา 
และสถานท่ีเลือกสรรดวยตนเอง ซ่ึงปดประกาศไว ณ บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย หรือ
ทางเว็บไซต https://www.kowai.go.th  หรือสอบถามไดท่ี หมายเลขโทรศัพท 0-3739-9210   
  7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 7.๑ ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) 
โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถท่ีตองการของตําแหนง ความรูความสามารถในทางท่ีจะใชในการปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง     
 7.๒ ภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
 ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมท่ีปรากฎทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และความรูเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม
การปรับตัวการเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครสอบนี้  (ผนวก ข)      

8. เกณฑการตัดสิน 
     การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการเลือกสรรได   ใหถือเกณฑวาตองเปนผูผานการประเมินสมรรถนะ
ตามท่ีกําหนดโดยไดคะแนนการประเมินในแตละดานไมต่ํากวารอยละหกสิบ ท้ังนี้  จะคํานึงถึงหลักความรู
ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงดวย 
          9. การข้ึนบัญชี... 

https://www.kowai.go.th/home
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           9. การข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรรได 

9.๑ การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรได จะประกาศโดยเรียงตามลําดับท่ีจากผูท่ีผานการเลือกสรร
ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูผานการเลือกสรรไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูท่ีไดคะแนนสัมภาษณ
มากกวาอยูในลําดับท่ีสูงกวา หากคะแนนสอบสัมภาษณเทากันอีก จะใหผูท่ีไดคะแนนสอบขอเขียนมากกวาอยูในลําดับ
ท่ีสูงกวา หากคะแนนสอบขอเขียนเทากันอีก จะใหผูท่ีไดเลขประจําตัวผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

9.๒ บัญชีผูผานการเลือกสรรได มีระยะเวลาไมเกิน ๑ ป นับแตวันท่ีประกาศข้ึนบัญชี             
ผูผานการเลือกสรร แตถามีการเลือกสรรในตําแหนงเดียวกันอีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไดในตําแหนง
เดียวกันใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก เวนแตในกรณีท่ีมีการเรียกตัวผูผานการเลือกสรร
ไดใหมารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจางไปแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรไดครั้งนี้ยังคงมีผลใชตอไป แตท้ังนี้ตองไมเกิน 
๓๐ วัน นับแตวันถัดจากวันท่ีบัญชีผูผานการเลือกสรรไดนี้มีอายุครบ ๑ ป หรือวันท่ีข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไดใหม
แลวแตกรณี 

9.๓ ผูท่ีไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปนอัน
ยกเลิกการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรนี้ไวในบัญชีผูผานการเลือกสรรได คือ      

           (๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการจัดจางเปนพนักงานจางในตําแหนงท่ีผานการเลือกสรรได 
        (๒) ผูนั้นไมมารายงานตัว เพ่ือจัดจางเปนพนักงานจางภายในเวลาท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลเกาะหวายกําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน และไดมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลา
ลวงหนาไมนอยกวา ๑๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียน/นับจากวันท่ีลงลายมือชื่อรับทราบหนงัสือ
แจงใหมารายงานตัว 
       (๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกําหนดเวลาท่ีจะจัดจางเปนพนักงานจาง
ในตําแหนงท่ีผานการเลือกสรรได 
  ๑0.  ระยะเวลาการจาง 
   พนักงานจางท่ัวไป  สัญญาจางคราวละไมเกิน ๑ ป 
  ท้ั งนี้  อ งค การบริห ารส วนตํ าบล เกาะหวาย  จะทํ าการประเมินผลการปฏิ บั ติ งานของ              
พนั กงานจ าง เพ่ื อต อสัญ ญ าจ า ง ตามประกาศคณ ะกรรมการพนั ก งานส วนตํ าบลจั งหวัดนครนายก                            
เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวพนักงานจาง หมวด ๖ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม                     
ถึ งฉบั บป จจุ บั น  ห ากพนั กงานจ างผู ใด ได รับ การป ระเมินแล ว ไม ผ านการป ระเมินผลการปฏิ บั ติ งาน                  
องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวายจะรายงานใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครนายก                          
ใหความเห็นชอบในการเลิกจาง และใหถือวาสัญญาจางสิ้นสุดลง 
  องคการบริหารส วน ตําบลเกาะหวาย ดํ า เนิ นการสรรหาและเลือกสรรบุ คคล เพ่ื อเป น                   
พนักงานจาง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญดวย
กระบวนการท่ีไดมาตรฐาน ยุติธรรม และโปรงใส  เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ขอ ๑๘ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
พนักงานจาง ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ในรูปของคณะกรรมการ อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคล
หรือกลุมบุคคลหรือผูท่ีอางวาสามารถชวยเหลือได และหากผูใดไดทราบขาวประการใดเก่ียวกับการแอบอางหรือทุจริต
เพ่ือใหผานการคัดเลือกได โปรดแจงองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวายทราบเพ่ือจักไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕63 
 

    
          (นางมะลิวรรณ  ยงกระสัน) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย  
 



ผนวก  ก 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันท่ี  2 ตุลาคม พ.ศ.๒๕63 

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

พนักงานจางท่ัวไป 
ตําแหนง     คนงาน  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
- ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป  
- ชวยปฏิบัติภารกิจงานดานการบริการและอํานวยความสะดวกใหแกผูมาติดตอราชการ การ

ประสานงานดานการจัดประชุม การรับสงหนังสือราชการ และการปฏิบัติหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสาร  
- ปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหนาท่ี  

อัตราคาตอบแทน 
 ไดรับอัตราคาตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  

ระยะเวลาการจาง 
 สัญญาจางคราวละไมเกิน 1 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 





ผนวก  ข 

หลักสูตรและวิธีการสอบ 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันท่ี   2 ตุลาคม พ.ศ.๒๕63 

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

 
ตําแหนง หลักสูตร/เนื้อหาวิชา 

คนงาน โดยทดสอบความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีและกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏบิัติงานในหนาท่ี  
ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (สอบขอเขียน (ปรนัย)) และภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ดังนี้ 
1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับจังหวัดนครนายก อําเภอปากพลี และองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย 
2. ทดสอบภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ 
การทํางาน พฤติกรรมท่ีปรากฎทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ  
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