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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือแตงตั้งเปนพนักงานจาง 

 ขององคการบริหารสวนตําบลหลักดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
…………………………………………………………………… 

 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อคัดเลือกแตงตั้ง เปนพนักงานจางในตําแหนงท่ีวาง ตามประกาศแผนอัตรากําลัง  ๓ ป 
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) จํานวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล  
หลักดาน  อําเภอน้ําหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ 
 

  อาศัยอํานาจตามความในหมวด ๔ ขอ ๑๘ และขอ ๑๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และ
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อคัดเลือก
แตงตั้ง เปนพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลหลักดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. ช่ือตําแหนง  
   

  (1) ประเภท พนักงานจางท่ัวไป  
 1. ตําแหนง ภารโรง  (สังกัดสํานักปลัด)  จํานวน 1 อัตรา 
 2. ตําแหนง คนงาน  (สังกัดสํานักปลัด)  จํานวน 1 อัตรา 
 2. ตําแหนง คนงาน  (สังกัดกองคลัง)  จํานวน 1 อัตรา 
    
๒.  คณุสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัคร 

  ๒.๑  ผูซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหลักดาน ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ตอไปนี้ 

 (๑)   มีสัญชาติไทย 
 (๒)   มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป  และไมเกินหกสิบป 
 (๓)   ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔)   ไมเปนผูท่ีมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรค ท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน 
สําหรับพนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

 (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
 (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค)  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
 (ง)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ(จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน 
พรรคการเมือง  
 

/(6) ไมเปน... 
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 (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
 
 (๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือ รัฐวิสาหกิจหรือ  หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 (๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
 
  ๓.   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผูสมัครสอบตองมีคุณวุฒิตรงตามท่ีกําหนดไวใน

คุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนง ตามรายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง ท่ีรับสมัครสอบทายประกาศนี้       

(ภาคผนวก ก)  ครบถวนในวันรับสมัคร  

4.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ผูสนใจสามารถขอรับใบสมัครไดท่ี งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหาร

สวนตําบลหลักดาน อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ รับสมัครตั้งแตวันท่ี13  พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 
25 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี โทรศัพท  ๐-5602-
๙904   

5.  เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
 ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครฯ โดยกรอกใบสมัครใหถูกตอง
ครบถวน  และแนบสําเนาเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตองอยางละ  ๑  ชุด  ดังนี้ 
 (๑)  สาํเนาวุฒิการศึกษา     จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (๒)  สาํเนาทะเบยีนบาน     จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (๓)  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน    จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (๔)  ใบรับรองแพทยออกใหไมเกิน ๑ เดือน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (๕) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน  ๓   รูป  
(ถายมาแลวไมเกิน  ๖  เดือน) 
 (๖) เอกสารอ่ืน ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หนังสือรับรองการทํางาน  
ใบขับข่ีรถยนต  ฯลฯ 
 (๗)  คาธรรมเนียมการรับสมัคร  ๑๐๐  บาท 

6.   ประกาศกําหนดสถานท่ีและรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
องคการบรหิารสวนตําบลหลักดาน จะทําการประกาศกําหนดสถานท่ีและประกาศรายชื่อ

ผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร ใน 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล   
หลักดาน และเว็บไซต อบต.หลักดาน www.lakdan.go.th 

 
/7. วัน เวลา... 
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7.  วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
องคการบริหารสวนตําบลหลักดาน จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี            

27 พฤศจิกายน 2563 เปนตนไป   

8.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  ๘.๑  การคัดเลือกใชวิธีสอบสัมภาษณ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยใชเกณฑในการ
พิจารณาใหคะแนน  จากวุฒิการศึกษา  ความรูความสามารถประสบการณท่ัวไป  ไหวพริบ  บุคลิก  การแตงตัว  
การวางตัว  มารยาท  และความสนใจในตําแหนงท่ีสมัครสอบ  ภาระท่ีรับผิดชอบตอหนาท่ี   
  ๘.๒  ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบคุณสมบัติของตัวเอง  ถาหากตรวจสอบภายหลังวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติ  องคการบริหารสวนตําบลหลักดาน อาจเลิกจางได 

9.  เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีถือวาเปนผูสอบผานการสอบคัดเลือก ตองเปนผูสอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ  ๖๐ 
โดยเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันจะพิจารณาใหผูท่ี
สอบผานการคัดเลือกไดคะแนนความสามารถเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  

10.   การประกาศบัญชีรายช่ือผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร องคการบริหารสวนตําบลหลักดาน           

จะประกาศรายชื่อผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรร ใน 30 พฤศจิกายน 2563  ณ ท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหลักดาน และเว็บไซต อบต.หลักดาน www.lakdan.go.th โดยเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนรวมท่ี
สูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากันใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใน
ลําดับสูงกวา 

11.  การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
  การข้ึนบัญชีผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรร จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน  ๑  ป  

นับต้ังแตวันประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร ไดเพื่อสั่งจางเปนพนักงานจาง เวนแตองคการ
บริหารสวนตําบลหลักดาน จะมีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจางในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดมีการข้ึน
บัญชีไวใหมแลวใหถือวาบัญชีท่ีข้ึนไวกอนเปนอันยกเลิก 

 ท้ังนี้  หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรร เปนผูขาดคุณสมบัติ
หรือคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด องคการบริหารสวนตําบลหลักดาน อาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชี
รายชื่อ   ผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรร ได และถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหเปนอันยกเลิกบัญชีผู

นั้นไวในบัญชีผูสรรหาและเลือกสรรได  

       11.๑  ผูไดรับการคัดเลอืกสละสิทธิ์ 
 11.๒  ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อเขารับการจางตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
 
 
 
 

/12. การ... 
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12.   การทําสัญญาและเง่ือนไขการจาง 
  12.1  ผูผานการพิจารณาจากการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการจางเปนพนักงาน

จาง ในการทําสัญญาตองทําสัญญาจางตามแบบอบต.หลักดานกําหนด 
         12.2 ถาผูผานการสรรหาและเลือกสรร ท่ีจะทําสัญญา มีวุฒิการศึกษาสูงกวาท่ีได

กําหนดไวตามประกาศนี้ จะนํามาใชเพ่ือเรียกรองสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชนตนเองมิได 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี     5    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 (นายชัชวาลย  เรืองสันเทียะ) 
 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก  ก 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 (แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลหลักดาน วันท่ี 5  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

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

ช่ือตําแหนง  คนงาน     

ตําแหนงประเภท      พนักงานจางท่ัวไป 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 

๑. ตองมีวุฒิการศึกษาภาคบังคับ 

๒. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กําหนดวาใช

เปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 - ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป 
 - ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีรับมอบหมาย 
 
ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑. ความรูความสามารถปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีท่ีกําหนด 

  ๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล หรือกฎหมายอ่ืน 

กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 

อัตราคาตอบแทน  ๙,๐๐๐.- บาท/เดือน (เกาพันบาทถวน) และไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพตามกฎหมายกําหนด 

 

ระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ    ๑    ป  

 

 

 

 
 

 

 

 
 


