
         
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

................................................... 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  มีความประสงค์ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคค ลเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  จ านวน  1  อัตรา 

 อาศัยอ านาจตามความข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗  ประกอบแผน
อัตราก าลังพนักงานจ้าง  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร/ประเภท  ส่วน/งาน  และรายละเอียดการจ้าง 

 ชื่อต าแหน่ง/ประเภท  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ/พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ส่วน/งาน   ส านักงานปลัด/งานกีฬาและนันทนาการ 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ  -ช่วยปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม แนะน าการออกก าลังกายของประชาชน  
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ภายในชุมชน หมู่บ้านและต าบล สอนกีฬาสากลขั้นพื้นฐานภายในชุมช น 
    หมู่บ้าน และต าบล  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการ แนะน า  
    และเผยแพร่กฎ กติกากีฬาสากล และกีฬาพ้ืนฐานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่  
    เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราว่าง   จ านวน  ๑  อัตรา 

ค่าตอบแทน   เดือนละ  ๗,๔๖0  บาท 

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว -ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง  
    หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน ต าบล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่  
    12  มิถุนายน  2555  (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน) 

 สิทธิประโยชน์   -ตามประกาศ ก .อบต.จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
     การบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗  
     หมวด ๕ ข้อ ๒๕ 

 ระยะเวลาการจ้าง  -นับแต่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9 หรือจนกว่าจะบอก 
     เลิกสัญญา  โดยระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี และอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ 
     อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี 
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๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น 
    พนักงานจ้าง 
    ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรร มการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต .) ก าหนด  ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าคว ามผิดทางอาญา เว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 

หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ (7) และข้อ (8)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน ๒  ปีแล้ว หรือ

ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ (กระท าผิดวินัยไล่ออก)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการเกิน  ๓  ปีแล้วมิใช่เป็นกรณี
ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 

ส าหรับผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ (6) และข้อ (9) มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการ
บรรจุและจัดจ้างเป็นพนักงา นจ้างในต าแหน่งที่สอบแ ข่งขันได้ ต่อเมื่อพ้นจากต าแหน่ง แล้ว  อนึ่งส าหรับผู้สมัครเพศ
ชายต้องผ่านการรับราชการทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

    ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านพละศึกษาหรือวิทยาศาสตร์
การกีฬา หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  1.  มีความรู้ความสามารถและความช านาญในงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติหน้าที่ 
  2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่          
  5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ 

/๓.การรับสมัคร 
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๓.  การรับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่   
24  มกราคม  2556 - 14  กุมภาพันธ์  ๒๕๕6  เฉพาะวันท าการ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  100  บาท   

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน  
จ านวน  ๓  รูป  (ให้เขียน  ชื่อ – นามสกุล  หลังรูป) 
 (2) ส าเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ  

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 

 (6) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.๑) เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ใบส าคัญการสมรส  
ทั้งนี้  ในวันที่มายื่นใบสมัคร  ผู้ สมัครต้องแต่งกายสุภาพ ตามหลักสากลนิยม   และหลักฐานการสมัครที่เป็น

ส าเนาให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วยทุกฉบับ 

๔.  เงื่อนไขการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและการประเมินสมรรถนะ 
 (๑)  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศ
รับสมัครการเลือกสรรพนักงานจ้าง  โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับ
สมัคร คือวันที่  14  กุมภาพันธ์  2556 
 (๒)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม
ประกาศรับสมัครการเลือกสรรพนักงานจ้าง  โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเม่ือใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการ สรร
หาและเลือกสรรครั้งนี้ของผู้สมัครรายนั้นเป็นโมฆะ 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 (1)  วิธีการสอบข้อเขียน    คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
  - ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 (2)  วิธีการสัมภาษณ์และประเมินบุคคล  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  การท างาน  ความรู้ที่ใช้

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  วิสัยทัศน์และทัศนคติในการท างาน    
 ผู้มีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ต้องมีคะแนนการประเมินสมรรถนะภาคความรู้

ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมิน 
     สมรรถนะ  

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์   ๒๕๕6  ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลควนธานี 

- ด าเนินการสอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ 18  กุมภาพันธ์  2556  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
- ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่  19  กุมภาพันธ์  2556 เวลา  

15.00 น. ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
- ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ท า

การองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

7.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชี เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะ  ทุกภาครวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 

๘.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  จะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ เลือกสรร  ใน วันพฤหัสบดี  ที่  21  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕6  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดตามล าดับ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกินกว่า ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหาแ ละเลือกสรรอย่าง
เดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว  บัญชีการสอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๙.  การจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 การเรียกตัวผู้สอบผ่านการเลือกสรรในครั้งแรก  ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นการเรียก
ตัวผู้มีสิ ทธิได้รับการท าสัญญาจ้าง  ส าหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ข้ึนบัญชีไว้ครั้งต่อไป  เนื่องจากมี
ต าแหน่งว่างซึ่งเป็นต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้  หรือเป็นต าแหน่งที่มีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึง
กัน  อาจเรียกตัวมาท าสัญญาจ้างตามล าดับ  

๑๐.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ปีละ  ๒  
ครั้ง ตามปีงบประมาณ  คือ 
 ครั้งที่  ๑  ประเมินผลงานช่วงการปฏิบัติงานระหว่าง  ๑  ตุลาคม   ถึง  ๓๑  มีนาคม 
 ครั้งที่  ๒  ประเมินผลงานช่วงการปฏิบัติงานระหว่าง  ๑  เมษายน  ถึง  ๓๐  กันยายน 

 อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจสอบพบภายหลังว่า  หลักฐานการสมัครของผู้เข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่
ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร  ถือว่าขาดคุณสมบัติเข้ารับการเลือกสรรตั้งแต่ต้น  จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ
และจ้างเป็นพนักงานจ้าง  และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕6 

      (ลงชื่อ) 
           ( นายประนอม   รักจริง ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 



 


