
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

----------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 มาตรา 13,14

และมาตรา 15 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่ือง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ข้อ 18,19 และข้อ 20

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

พนังานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา

ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา

* รายละเอียดตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้(ผนวก ก.)

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา

และการเลือกสรร

12.1 คุณสมบัติท่ัวไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามและข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี

29 มิถุนายน 2547 ดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปแีละไม่เกิน 60 ปี

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม

ประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนดสําหรับพนักงานส่วนตําบล ดังนี้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย

(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

/(5) ไม่เป็น...
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(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานท่ัวไป

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน

หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ินและต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่มีโรคต้องห้าม
ตามประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

แต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้(ภาคผนวก ก.)
3. การรับสมัคร

3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ี

รับสมัครฯ ตั้งแต่วัน4พฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม 2565 – วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
(08.30 น. - 16.30 น.) ณ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม หมู่ท่ี ๑๐ ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ www.hadkham.go.th สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-822269

3.2 เอกสารหลักฐานท่ีต้องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัคร
3.2.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยการกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน พร้อมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนามารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร
ดังต่อไปนี้

(1) สําเนาวุฒิการศึกษาและหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีระบุสาขาที่จะ
สมัครสอบ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ

(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
1 ปีและให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ- สกุล ไว้ด้านหลังรูปทุกใบ จํานวน ๓ รูป

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมตัวจริง จํานวน ๑ ชุด -
(4) สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ชุด

/ (5) ใบรับรอง...
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(5) ใบรับรองแพทย์ ทีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบลกําหนดซ่ึงออกไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันตรวจร่างกาย จํานวน 1 ฉบับ

(6) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
(7) ใบแสดงความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
(8) เอกสารอื่นๆ เช่น ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบผ่านการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
(9) สําเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย สําหรับตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(10) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซ่ึงระบุลักษณะงานท่ีได้

ปฏิบัติงานด้านขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุ
ลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติงานด้านขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จํานวน 1 ฉบับ

(11) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซ่ึงระบุลักษณะงานท่ีได้
ปฏิบัติงานด้านขับเครื่องจักรกล ไม่น้อยกว่า 5 ปี สําหรับตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 ฉบับ

(12) ให้ผู้สมัครรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตรงตามประกาศรับสมัครสอบหากปรากฏ
ภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ในการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครสอบราย
นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ พร้อมกับ
รับรองสําเนาเอกสารท่ียื่นสมัครทุกแผ่น

(13) สําเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น
**ท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ด้วย

3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหน่งละ 100 บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน)เม่ือสมัคร

แล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
3.4 เง่ือนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเม่ือใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการ
เลิกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน

สมรรถนะ

4.1 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและภาค

ความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามรถเฉพาะตําแหน่ง(ภาค ข.)หลังจากได้รับการตรวจคุณสมบัติ

ถูกต้องแล้วในวันอังคาร ท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2565 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม

อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือทาง www.hadkham.go.th

/4.2 องค์การ...

http://www.hadkham.go.th


-4-

4.2 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันพฤหัสบดี 7

เมษายน ๒๕65 ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม
**กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19)***

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร

แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.)

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน

ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกภาค รวมกัน

3 ภาค ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ ในกรณีท่ีคะแนนรวม

เท่ากันให้ตัดสินดังนี้

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ

คะแนนสอบท่ีได้ ในวันศุกร์ ท่ี 8 เมษายน 2565 ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม โดยบัญชีรายช่ือ

ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี นับวันข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน

ตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม กําหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

(นายบุญรอด เขียวเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม



ภาคผนวก ก.

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2565
------------------------------------------------------------------

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ประเภทของพนักงานจ้าง / พนักงานจ้างตามภารกิจ (จํานวน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา)

ช่ือตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สํานักปลัด อบต.)

ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีความรู้ความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 ปี โดยมีใบรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รบัใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมาย

ปฏิบัติหน้าท่ีขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ
ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. รถกะบะเทความจุต่ํากว่า 5 ลูกบาศก์หลา
2. รถฟาร์มแทร็คเตอร์ทุกชนิด
3. รถแทร็คเตอร์ตัดหญ้า
4. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเองขนาดต่ํากว่า 8 ตัน
5. รถอัดฉีด
6. รถบรรทุกน้ํา
7. รถบรรทุกน้ํามัน
8. รถไม้กวาด
9. รถยกแบบงาแซะ (FORK LIFT) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน
10. รถยกแบบแครีเครน (KARRY CRANE) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน
11. รถบดไอน้ํา ขนาดต่ํากว่า 8 ตัน
12. รถบดส่ันสะเทือน ขนาดต่ํากว่า 8 ตัน
13. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาดต่ํากว่า 8 ตัน
14. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ขนาดต่ํากว่า 8 ตัน
15. ลูกกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดต่ํากว่า 8 ตัน
16. รถยกแบบทรัคเครน (TRUCK CRANE)
17. เครื่องทําลายคอนกรีต
18. รถยกกระเช้า

/คุณสมบัติ…
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19. รถบัสติดแอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 บ.ีเอช.พ.ี ข้ึนไปช่วงยาวระหว่างล้อหน้าถึง
ล้อหลังตั้งแต่ 5.5 เมตร และขนาดความยาวของรถทั้งหมดไม่ต่ํากว่า 10 เมตร
20. รถซ่อมบํารุงและปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ
เงินค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 9,400 บาท
เงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

ระยะเวลาการจ้าง
ทําสัญญาจ้างได้ไม่เกินคราวละ 3 ปี (ตามระยะเวลา แผนอัตรากําลัง 3 ป)ี

***หรือตามความเหมาะสมและความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม



ภาคผนวก ข

การกําหนดและประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันท่ี 16 มีนาคม ๒๕65
…………………………………………………….

ประเภทพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สํานักปลัด อบต.)

สมรรถนะ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ วิธีการประเมิน

ความรู้

ความรู้เรื่องงานยานพาหนะและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะ
2) ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน

15

15

การสอบข้อเขียน

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ

1) ทักษะการขับรถยนต์และการใช้
อุปกรณ์ ประกอบรถยนต์ 2) ทักษะการ
ซ่อมแซมสภาพรถยนต์เบ้ืองต้น

10

10

การสอบปฎิบัติ

คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น

- ประสบการณ์การทํางานเฉพาะด้าน

- ใบอนุญาตขับขขีร่ถยนต์

- มนุษย์สัมพันธ์

- ความคิดเห็น

- ปฏิภาณไหวพริบ

- บุคลิกภาพ

20

10

5

5

5

5

การสัมภาษณ์

รวม 100
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