
 
  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในต าแหน่งที่ว่าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน 

อาศัยอ านาจตามความในหมวด ๔ การสรรหา และการเลือกสรร ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙                  
แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหาร               
ส่วนต าบลนางตะเคียน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
       พนักงานจ้างท่ัวไป   
   ต าแหน่ง   คนงานทั่วไป   สังกัดกองสาธารณสุขฯ     จ านวน  1  อัตรา 
       อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป 
   ค่าตอบแทน  เดือนละ  9,000.-  บาท 
   เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ  1,000.-  บาท 
    รวมได้รับเงินสุทธิ เดือนละ    10,000.- บาท 

  2.  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติระยะเวลาการจ้างและ 
ค่าตอบแทนที่จะได้รับตามผนวก ก.แนบท้ายประกาศนี้ 
  3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
    ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
    ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   

/(5). ไม่เป็นผู้ .... 
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  (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 
  (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
   (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

   (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 4.  การรับสมัคร 
   ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนางตะเคียน  ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่  
1 – 15 พฤศจิกายน 2562  ในวันและเวลาราชการ สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 034-770-601 ต่อ 101 
   4.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการรับสมัคร 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว 
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน)     จ านวน ๓ รูป 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา    จ านวน 2 แผ่น 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนา   จ านวน 2 แผ่น 
(๔) ส าเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองส าเนา (ถ้ามี)   จ านวน 2 แผ่น 
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร) จ านวน 1 แผ่น 
(๖) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี) 

   4.3 เงื่อนไขการรับสมัคร 
   ผู้สมัครรับผิดชอบการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ            
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร                      
ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน จะถือว่าขาดคุณสมบัติ       
มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่สั่งจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้างตามแต่กรณีและผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได ้
 4.4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

  5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรรในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน  
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม และ ทางเว็ปไซต ์ www.nangthakean.go.th 

   
/6. หลักเกณฑ์และ.... 
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๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า 
กว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
   ๘.๑ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่  21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕62              
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม              
จังหวัดสมุทรสงคราม 

๘.๒ การแต่งกายในวันสอบ 
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น 

สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
๒. น าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวสอบ มาแสดงตนในวันสอบ 
๓. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการหรือ 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบโดยเคร่งครัด 
๔. ต้องไม่กระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่หากผู้ใดไม่ปฏิบัติ 

ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  

๙. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน  จะประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 25 เดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน ต าบลนางตะเคียน 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และทางเว็ปไซต์  www.nangthakean.go.th 

๑๐. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน 

จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุดลงมาตามล าดับ หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันจะให้ผู้สมัครที่ได้
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๑๐.๒ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ 
ขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการ 
เลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๐.๓ กรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง 
ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่
ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

 
/11. การยกเลิก.... 
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๑๑. การยกเลิกบัญชี 
๑๑.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
๑๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในวัน 

เวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียนก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
แจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันนับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

๑๑.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดวันเวลาที่แต่งตั้งใน 
ต าแหน่งที่สอบได้ 

๑๒. การท าสัญญาจ้าง 
๑๒.๑ ผู้สอบผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น 

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน ตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงครามแล้วและองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียนมี
งบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการจ้าง 

๑๒.๒ ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดและถึงล าดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งม ี
วุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี้จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียนจะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
ดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถความเสมอภาคและความเป็นธรรมอย่าหลงเชื่อหรือ
ยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าว
ประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกสรรได้ทราบเพ่ือจักได้
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 

                                                           
 (นายสมจิต    จริยประเสริฐสิน) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก. 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในต าแหน่งท่ีว่าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน  ประจ าปีงบประมาน พ.ศ.2563  
ลงวันที่  24  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562           

.................................................................................. 
ชื่อต าแหน่ง    คนงานทั่วไป  
สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ระยะเวลาการจ้าง 
มีระยะเวลาในการจ้าง 1 ปี โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน 

อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตาม 

กฎหมายก าหนด (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม
ก าหนด) 
  

   
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผนวก ข. 



หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 
 พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ 
     ๑.๑  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     ๑.๒  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน 
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     2.๑  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     2.๒  การสื่อความหมาย 
     2.๓  การศึกษา 
     2.๔  ประสบการณ์ ความรอบรู้ 
     2.5  ความสามารถพิเศษ 
     2.6  ทัศนคติทั่วไป 
     2.7  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
     2.8  ความมีเหตุผลในการแก้ไขปัญหา 
     2.9  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    2.10 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
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โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  

 

 


