
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 
   

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะ
ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1 อัตรา ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ  2561 - 2563)  

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 ประกอบข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดลพบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2548 เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2548 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี  3)      
ประกาศ ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2557 เพื่อให้การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ดังต่อไปนี้ 

 1.  ประเภทของพนักงานจ้าง  และช่ือต าแหน่ง 
      1.1  ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป   จ านวน  1  ต าแหน่ง   1  อัตรา 

          1.1.1  ต าแหน่งคนงานท่ัวไป       จ านวน    1    อัตรา  
   รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในผนวก ก.  แนบท้ายประกาศนี้ 

 2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ดังนี้ 
 2.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งดังภาคผนวก ก. 
          2.2  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 

 ส าหรับผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี   เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง     
ลงวันท่ี  30 มิถุนายน 2547  ดังนี้  
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ       
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
    (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 

/(ข) วัณโรคในระยะ... 
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    (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
    (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี         
ในพรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
  (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยงานอืน่ 
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ในวันท าสัญญาจ้าง) 

  ๓.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ก าหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 มีนาคม 2561 ต้ังแต่เวลา  
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ โดยต้องมายื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้   
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี    

  4.  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
          4.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
    (1)  วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมส าเนา    จ านวน   ๑  ฉบับ 
  (2)  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนัก งานจ้าง        
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับต้ังแต่วันตรวจร่างกาย  
จ านวน   ๑  ฉบับ 
    (3)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา    จ านวน   ๑  ฉบับ 
     (4) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา    จ านวน 1 ฉบับ 
    (5)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  ๑  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน  
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๓   รูป และให้ผู้สมัครเขียนช่ือ-สกุลไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกใบ 
     (6)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล  (ถ้ามี)  จ านวน   ๑  ฉบับ  

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ 
     4.2 ส าหรับการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น   
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  และหากคณะกรรมการด าเนินการ
สรรหาและคัดสรรตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้ององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกราบ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

 
 

/5. ค่าธรรมเนียม… 
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  5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
    ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นเงิน ๑๐๐ บาท และเมื่อสมัครสอบแล้ว 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะเรียกคืนไม่ได้    

  ๖.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
         องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่ 12 มีนาคม 2561  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

   7.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร    
                  องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ จะด าเนินการเลือกสรร  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลสะแกราบ ตามวันและเวลา  ดังนี้ 
     -  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
                 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การท างาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่น ของผู้เข้าสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะ ในวันที่ 13 
มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ตามวันและเวลา   

   ๘.  ก าหนดวันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
          องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่   15  
มีนาคม 2561 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ โดยเรียงล าดับท่ีจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดับ  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้ท่ี ได้อยู่
ในล าดับท่ีสูงกว่า     

   9.  เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ   

 ๑0. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
          องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้มีก าหนด ๑ ปี นับแต่
วันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้มีคุณสมบัติ      
ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งหรือขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ        
อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร และบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี           
เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
  (๑)  ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้างในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
   (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวภายในเวลาท่ีก าหนด 
   (๓)  ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติหน้าท่ี  ตามก าหนดเวลาท่ีจ้างในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
   (๔)  ผู้นั้นถูกตรวจสอบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติท่ัวไป  หรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
     (๕)  เมื่อมีประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหม่ในต าแหน่งนี้อีกและได้ประกาศขึ้นบัญชี       
ผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้วถือว่าการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก   

/11. การท าสัญญาจ้าง... 
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  ๑1. การท าสัญญาจ้าง 
    11.1 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) มีมติ
เห็นชอบแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมาท าสัญญาจ้าง โดยผู้ถูกเรียกจะต้อง    
มารายงานตัวเพื่อท าสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบตามก าหนด ถ้าไม่มาตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบจะเรียกผู้ท่ีมีช่ือในบัญชีล าดับต่อมาหนึ่งล าดับเพื่อท าสัญญา 
    11.2 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาจ้างโดยก าหนด
แบบและระยะเวลาสัญญาจ้าง ก าหนดระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี      

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561 

 
             

  (นายมนัส  รัตนบุญเกตุ) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง/ลักษณะงานและอัตราค่าตอบแทน 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น

พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561 
****************************** 

1.  ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป  

ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   

สังกัด  กองช่าง อบต.สะแกราบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๑.  เพศชาย/เพศหญิง 

๒.  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓.  สามารถอ่าน - เขียนภาษาไทยได้ 
๔.  มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับงานในหน้าท่ี       

อัตราค่าตอบแทน 
      ค่าตอบแทนเดือนละ   9,000.-บาท  และจะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวเดือนละ  1,000.-บาท    
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  1  ปี 
 

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



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


