
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีความประสงคจ์ะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 อัตรา  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  13  และมาตรา  25    แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2547  หมวด  4  การสรรหาและเลือกสรร  ข้อ 19   ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 5  สิงหาคม  2557  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหา
และการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 
                    1. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร   

1.1. กองช่าง  สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
       พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน 1 อัตรา 

  2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง มีดังนี้ 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้ซึ่งจะได้รับการจา้งเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 4 แห่ง

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี)    เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี  ในวันรับสมัคร   
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล   

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น                
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ จ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น     
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        2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
           คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจ  (รายละเอียดตาม  ภาคผนวก ก   
แนบท้ายประกาศนี้) 
     2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           งานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจ (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก 
แนบท้ายประกาศนี้) 
           3. การรับสมัคร 
     3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ผู้ใดประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครพร้อมหลักฐานหลักฐานต่าง ๆ  ด้วยตนเองได้ที่ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี. ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  
ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  036-489123  (ในวันและเวลาราชการ) 
            4. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   โดยกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเองให้ถูกต้อง  ครบถ้วน 
พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 
     (4.1) ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร    จ านวน   1 ฉบับ 
     (4.2) ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน   1 ฉบับ 
     (4.3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน   1 ฉบับ 
     (4.4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาด า (ขนาด 1 นิ้ว)  ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี    
นับถึงวันสมัคร       จ านวน   3  รูป 
     (4.5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน 
นับแต่วันตรวจร่างกาย (ฉบับจริง)                จ านวน   1 ฉบับ 
     (4.6) ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร คือ สด.8 (ส าหรับเพศชาย) จ านวน 1   ฉบับ 
     (4.7) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
     ทั้งนี ้ผู้ที่จะสมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัคร  ตรงตามประกาศและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่น
และแสดงหลักฐาน ตามวัน เวลา ตามสถานที่ที่ก าหนด  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหนังสือ
ตาม  วัน  เวลา  ตามสถานที่ที่ก าหนด  หรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร   และหากมีการ
ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
                        หากตรวจสอบภายหลังพบว่า   ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอนก าหนด  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง   
 
  5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
     ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งละ 100 บาท 
(ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
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  6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างที่
มีความจ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติงานตามต าแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและเลือกสรร ดังตารางต่อไปนี้  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา  

วันเดือนปี/สถานที่สอบ 
 

เวลาสอบ วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

27 พฤศจิกายน 2563 
ณ  ห้องประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

09.00-11.00 น. 
 
 

11.00-12.00 น. 

-ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก)  
-ภาคความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 

100 
 
 

100 

ข้อเขียน 

13.00 น. เป็นต้นไป -สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) 100 สัมภาษณ์ 

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสรรหา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

                    8. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 
      (8.1) สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  จ านวน 100 คะแนน         ในวันท่ี 23 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 10.00 น.   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   
               (8.2) สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)   จ านวน 100 คะแนน ในวันที่ 23 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

    (8.3) สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) จ านวน 100 คะแนน   ในวันท่ี  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563   ตั้งแต่
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  

  9. เกณฑ์การตัดสิน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน         ก าหนดให้ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  และ
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)   ก่อนแล้ว    จึงให้ผู้ผ่านการทดสอบท้ัง  (ภาค ก ,  ภาค ข)   เข้าสอบสัมภาษณ์  (ภาค ค)  
ในเวลา  13.00 น. ต่อไป      ซึ่งผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ 

  10. ประกาศการขึน้บัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ทราบโดยทั่วกัน  
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00 น. โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  

  11.การขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา 
       (1) การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา จะเรียงตามล าดับที่จากผู้ผ่านการสรรหาที่ได้คะแนนสูงสุด
ลงมาตามล าดับถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่า 
       (2) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี  นับจากวันประกาศรายชื่อ
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ท้ังนี้  เว้นแตอ่งค์การบริหารส่วนต าบลจะมีการสรรหา เพื่อแต่งตั้งพนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และมี
การข้ึนบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่ ให้ถือว่าบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 
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  12.เงื่อนไขในการจ้าง และการท าสัญญาจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง 
       (1) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ   และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง      และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
                          (2) ผู้ทีไ่ด้รับการสรรหาและเลือกสรร  จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง   ตามล าดับที่ใน
บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรร และจะต้องท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนก าหนด                                   
                          (3) การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ    จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) 

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

                                                                    (นายเกษม  ประภากร) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที ่ 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
***************************** 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา    กลุ่มสนับสนุน    จ านวน 1 อัตรา 
          1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
     -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทาง
เทคนิค  วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมส ารวจ   เทคนิคสถาปัตยกรรม   สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างส ารวจ  
ช่างโยธา  ก่อสร้าง หรือ  ทางอ่ืนที่ ก.จ..ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้      
          2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     -เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น การช่วย
ออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง และบ ารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้
ค าปรึกษาแนะน าที่เก่ียวกับงานด้านโยธา  เช่น ทาง  สะพาน  ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน  ชลประทาน การประปา  
และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เป็นต้น และปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น ส ารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง 
ส ารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน ส ารวจหาข้อมูลการจราจร  ส ารวจทางอุทกวิทยา  อุตุนิยมวิทยา 
คัดลอกแบบ เขียนแบบ ค านวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ  เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจทดลองทุกชนิด
ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย   
 3. ด้านการปฏิบัติการ 
     3.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง 
ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
     3.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.3 ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
     3.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
     3.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
 4. ด้านการบริการ 
     4.1 ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป    เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล 
ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
     4.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานโยธา    และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน    และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
     4.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา  เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 
          5. อัตราการจ้าง อัตราเดือนละ 9,400.-บาท (-เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน.-) และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามมติ ก.อบต.
จังหวัดลพบุรี   
          6. ระยะเวลาการจ้าง    
              -ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 

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



 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

เรื่อง  แต่งตั้งอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
..................................................... 

 
  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน  2563  เรื่อง การรับ
สมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   ระหว่างวันที่  2 - 6   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
(วันท าการ) และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ที่ 269/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน นั้น 
                    เพื่อให้การด าเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  โดยยึดหลักสมรรถนะ  ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส   จึงแต่งตั้งอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้  
 1. เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
     1. นายสาทิศ  นาคน้อย           ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน                                   
     2. นางจินตนา  ปรากฏ            ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
     โดยให้มีหน้าที่รับสมัครและตรวจสอบหลักฐานการสมัครเบื้องต้นให้ถูกต้องครบถ้วน ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง 
แนะน าแก่ผู้สมัคร และเป็นเจ้าหน้าที่ออกบัตรให้กับผู้สมัคร พร้อมทั้งรวบรวมใบสมัคร จัดพิมพ์เอกสาร รายชื่อผู้สมัคร  
หลังเสร็จสิ้นการรับสมัครและน าส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  
     1. นางสาวอัมภาพร อยู่เจริญ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                                  
     2. นางสาวกีรตยา เกลียวทอง  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                                  
     โดยให้มีหน้าที่ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการฯ และงานอ่ืน ฯ 
ที่เก่ียวช้อง เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     
 3. คณะกรรมการออกข้อสอบ  
              1.  นายยอดเพ็ชร  อยู่พุ่ม   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
                   ออกข้อสอบข้อเขียนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
                   -ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน 100 ข้อ 
              2. นางสาวสิริกร บุญคูณ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด และนางสาวอัฐพร เชื้อเย็น ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ออกข้อสอบข้อเขียนพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก) จ านวน 100 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้ 
                    -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
                    -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 
                      -พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
                    -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
 
 

/วิชาภาษาไทย.......... 
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                    -วิชาภาษาไทย 
                    -วิชาคณิตศาสตร์ 
                    -เหตุการณ์ปัจจุบัน 
              โดยมีหน้าที่   ออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข)  พร้อมค าเฉลย  ส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ/เก็บรักษาผลคะแนน ภายในวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2563 
    4. คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ/เก็บรักษาผลคะแนน 
     1. นางนงลักษณ์ บุญน้า        ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
     2. นางสาวสิริกร  บุญคูณ      ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด  
              โดยมีหน้าที่ ตรวจข้อสอบก่อนเก็บรักษาข้อสอบและส่งให้คณะกรรมการคุมสอบในวันที่ 23 พฤศจิกายน  
2563   เวลา 08.55 น.   /รับข้อสอบจากผู้คุมสอบมอบให้หลังจากผู้เข้าสอบท าการสอบเสร็จสิ้น    และให้ท าการ
ตรวจข้อสอบ (ภาค ก)  (ภาค ข)  ทันที    เพ่ือสรุปผลคะแนนผู้ผ่านเกณฑ ์ 60 เปอร์เซ็น   ส่งมอบให้คณะกรรมการ
สัมภาษณ์     ในวันที่  23  พฤศจิกายน   2563  เวลา 12.55 น.    /รับผลคะแนนจากคณะกรรมการสัมภาษณ์ /
จัดล าดับผลคะแนนผู้สอบผ่านเกณฑ์ตามล าดับเพ่ือประกาศการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบขางขันได้  ในวันที่ 
24  พฤศจิกายน  2563   /มีหน้าที่เก็บข้อสอบ  กระดาษค าตอบ  ค าเฉลย   ผลคะแนน  ไว้ในตู้นิรภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ เพ่ือมิให้เกิดการทุจริต มีความปลอดภัย 

 5. เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
     1. นายกิตติ  หุตะมาน               ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ  
     2. นายสาทิศ  นาคน้อย             ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ช านาญงาน   
              โดยมีหน้าที่  ควบคุมการสอบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบจนเสร็จสิ้นการสอบ 
และท าหน้าที่รวบรวมกระดาษค าตอบ ข้อสอบ เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ  ส่งมอบคืนให้คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ/
ตรวจข้อสอบ/เก็บรักษาผลคะแนน  ในวันที่ 23  พฤศจิกายน  2563  ภาค ก  ส่งมอบเวลา 11.01 น.  และภาค ข 
ส่งมอบเวลา 12.01 น.   
 6. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)  
             พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
     1.  นางนงลักษณ์  บุญน้า       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน     ประธาน 
     2.  นางรัตภรณ์   ส าเภา        ผู้อ านวยกองคลัง                                         กรรมการ 
     3.  นางสาวสิริกร  บุญคูณ      ต าแหน่ง หัวหน้าส านกังานปลัด                        กรรมการ 
     4.  นางสาวกีรยา  เกลียวทอง  นักทรัพยากรบุคคล                                      เลขานุการ 
              โดยมีหน้าที่ สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ผู้ผ่านเกณฑ์ 60 เปอร์เซ็น โดยพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ด้านความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และส่งมอบผลคะแนนสอบสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ/เก็บรักษาผลคะแนน 
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563    

     ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง  ณ  วันที่  4  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

      (นายเกษม  ประภากร) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
เรื่อง สถานที่สอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

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

  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   อ าเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี   ได้ประกาศรับสมัคร
เพ่ือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  2 พฤศจิกายน  2563  จ านวน 1 อัตรา  โดยเปิดรับ
สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่  9  พฤศจิกายน  2563 - 17 พฤศจิกายน  2563   ในวันเวลาราชการ   มีรายละเอียดการ
รับสมัครสอบในต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

                    กองช่าง   สังกัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   
                     -พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน 1 อัตรา 
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน    ขอประกาศสถานที่สอบเพ่ือการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  มีรายละเอียดดังนี้  
 

วันเดือนปี/สถานที่สอบ 
 

เวลาสอบ วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

23 พฤศจิกายน 2563 
ณ  ห้องประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

09.00-11.00 น. 
 
 

11.00-12.00 น. 

-ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก)  
-ภาคความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 

100 
 
 

100 

ข้อเขียน 

13.00 น. เป็นต้นไป -สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) 100 สัมภาษณ์ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                            ประกาศ ณ วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

                                                             (นางนงลักษณ์  บุญน้า) 
                                                  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

         ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   
...................................................................... 

 
  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   อ าเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี   ได้ประกาศรับสมัคร
เพ่ือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563   จ านวน 1 อัตรา    โดยเปิดรับ
สมัครสอบ  ตั้งแตว่ันที่  9  พฤศจิกายน  2563 - 17  พฤศจิกายน 2563   ในวันเวลาราชการ  มีรายละเอียดการ
รับสมัครสอบในต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

                    กองช่าง  สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   
                     -พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน 1 อัตรา 

  บัดนี้การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ครบก าหนดระยะเวลาแล้ว  
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ก  แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                            ประกาศ ณ วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

                                                                 (นางนงลักษณ์  บุญน้า) 
                                                  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

         ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
..................................................... 

 
 
กองช่าง  สังกัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   
 

ล าดับ หมายเลขสมัครสอบ ชื่อ - สกุล 
คุณสมบัติ 

หมายเหตุ 
ครบถ้วน ขาดคุณสมบัติ 

1 001 นายประชาสรร    คงงาม /   
2 002 นางสาวณัฐนิชา   ค้ าชู /   

 
 

โดยให้ผู้มีสิทธิสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) / ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน และสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563 เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  โดยให้น าบัตรประจ าตัว
ประชาชน และบัตรประจ าตัวสอบเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง น ามาในวันสอบด้วย และให้
แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ภาค ค)  

เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2564  
            ...................................................................... 

                    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี    ได้มีประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน  1 อัตรา   ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  2563 และได้ด าเนินการสอบแข่งขัน 
(ภาค ก)  และ (ภาค ข)  เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน  2563   เวลา 09.00 - 12.00 น. เรียบร้อยแล้ว นั้น 

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ภาค ค)  เพื่อสรรหา
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2564  ดังนี้ 

             -พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จ านวน 1 อัตรา 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 001 นายประชาสรร    คงงาม ผู้ผ่านเกณฑ์ 

                     โดยจะเริ่มสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)   ในวันที่  23  พฤศจิกายน  2563  เวลา 13.00 น.   
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ชั้น 2 ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์สอบมาช้ากว่าเวลาเริ่ม
สอบเกิน 30 นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 

          ประกาศ ณ  วันที่  23 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                                      
                                                               (นางนงลักษณ์  บุญน้า) 
                                                 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

         ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
เรื่อง  ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ปีงบประมาณ  2564 

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

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   อ าเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี    ได้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน  2563 จ านวน 1 อัตรา โดยรับ
สมัครระหว่างวันที่  9 - 17  พฤศจิกายน  2563   สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)   และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค  ข)  ในวันที่  23  พฤศจิกายน  ๒๕63 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ
สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  ในวันที่  23  พฤศจิกายน  ๒๕63 เวลา ๑3.๐๐ น.  นั้น  

บัดนี้ การด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สอบผ่านได้คะแนน 
ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ %  ตามรายละเอียดดังนี้ 

        กองช่าง  สังกัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา       จ านวน 1 อัตรา 

ที ่
หมายเลข 
สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 60 หมายเหตุ 
ภาค ก ภาค ข ภาค ค 

1 001 นายประชาสรร    คงงาม 70 68 91 ผ่านเกณฑ์ 

ทั้งนี ้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน 
ได้ในการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปน็พนักงานจ้าง  และบุคคลที่ได้ขึ้นบัญชีจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้าง ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี ก่อน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                             ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
                                                              (นางนงลักษณ์  บุญน้า) 
                                                รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

         ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

            ...................................................................... 
 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี    ได้ประกาศรับสมัครบุคคล

เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  จ านวน1 อัตรา นั้น  

บัดนี้ การด าเนินการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อการข้ึน
บัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง       ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ดังนี้ 

        กองช่าง   สังกัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา     จ านวน 1 อัตรา 

ที ่
หมายเลข 
สมัครสอบ 

ชื่อ – สกุล 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 60 หมายเหตุ 
ภาค ก ภาค ข ภาค ค 

1 001 นายประชาสรร    คงงาม 70 68 91 ผ่านเกณฑ์ 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                             ประกาศ  ณ  วันที่  24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
                                                                          (นายเกษม  ประภากร) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 
 
 

 


