
 

 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

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

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง มีความประสงค์
จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนต าแหน่งว่าง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  จ านวน  1  อัตรา  
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓  มาตรา ๑๔  และมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง
(ก.อบต.จังหวัดตรัง) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  หมวด ๔ ข้อ ๑๘ ,
๑๙ และข้อ ๒๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง  

๑.๑  พนักงานจ้างทั่วไป  

        ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป     ๑   อัตรา 
      สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

       ผู้ซึ่งได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด 1 
ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัดตรัง) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547   และจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งดังนี้ 

       ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 
          หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ 
                                      ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ 
          สังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

/(๕) ไม่เป็น..... 
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 (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (๗). ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
     (๘). ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

   (๙). ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ในวันที่ท าสัญญาจ้าง) 

  ส าหรับพระภิกษุสามเณร  ไม่สามารถสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างได้ ทั้งนี้  ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริการ  ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเณรสมาคม  ลงวันที่  22  กันยายน 2551  

                       2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   - ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสมารถที่จะ
ปฏิบัติงานตามที่จ้างได้โดยไม่ก าหนดคุณวุฒิ 

- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือ
ทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน เพ่ือปฏิบัติงานตามที่จ้างไดยไม่ก าหนดคุณวุฒิ  
 

๓. วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบและก าหนดสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรร 
     ๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ   ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 มกราคม 2564  ในวันและ
เวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕ – ๒70920 

     ๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร  
     ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมทั้งน า 

เอกสารฉบับจริงมาด้วย และเอกสารชุดส าเนาให้รับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด ประกอบด้วย 
   (๑) ส าเนาวุฒิการศึกษา 
   (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   (๔) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 
   (๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๑ ปี จ านวน ๒ รูป  

(๖) เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
       ๓.๓ ผู้สมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐาน ตามวันเวลาและสถานที่ที่
ก าหนด ในกรณีทีม่ีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด หรือยื่น 
ไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบและหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการ
สมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

/๓.๔ หลังตรวจ..... 



 

 

3 
        ๓.๔ หลังตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเพ่ือการสรรหาและ
เลือกสรรหรือถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงาน
จ้าง  

 

๔. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
           ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครส าหรับต าแหน่งที่สมัคร ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท 
โดยช าระเงินพร้อมกับการยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะเรียกคืนไม่ได้ 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรร ในวันอังคารที่ 19 มกราคม  ๒๕64  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
และทางเวปไซต์ www.wangmaprangnuar.go.th  

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
          องค์การบริหารส่ วนต าบลวังมะปรางเหนือ  จะประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความรู้ 

ความสามารถหรือทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานโดยการเขียนบรรยาย การทดสอบตัวอย่างงานและการ
สัมภาษณ์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน    

 ๗. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการ
สัมภาษณ์   ในวันพุธที่ 20 มกราคม  ๒๕64   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  

๘. เกณฑ์การตัดสินและการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
           ๘.๑ ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนตามที่ก าหนดในหลักสูตรวิธีการสรรหาและ
เลือกสรร โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
           ๘.๒  การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  จะเรียงล าดับที่จากผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีได้คะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
        ๘.๓ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ก าหนดให้มีอายุไม่เกิน  1  ปี  นับแต่วันประกาศบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ถ้ามีการสรรหาหรือเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการการ
เลือกสรรใหม่ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
  8.4 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ให้ถือเป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 

-  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอ านาจสั่งจ้างก าหนด 
          -  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการ 
                               เลือกสรร 

๙. ก าหนดประกาศผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ 
ภายในวันที่  21 มกราคม  ๒๕64  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ  
จังหวัดตรัง และทางเวปไซต์ www. wangmaprangnuar.go.th   

/๑๐. ค่าตอบ.....  

http://www.wangmaprangnuar.go.th/
http://www.pakkom.go.th/
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๑๐. ค่าตอบแทนที่จะได้รับและเงื่อนไขและระยะเวลาการจ้าง 
         ค่าตอบแทน  
                       อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 
๑,๐๐๐ บาท 
          ระยะเวลาการจ้าง 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 1 ปี 
  
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 
                                                                                                                       
                                                                                                                    
                                  
                (นายธนง  จันแดง) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


