
 
 

 
 

 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง   

ประจ าปีงบประมาณ  2562 
*********************************** 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง  เรื่อง  หลักเกณฑ์ และ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง    ลงวันที่  16 สิงหาคม  ๒๕๔๗  องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว จึงประกาศ                 
รับสมัครบุคคล  เพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติงานใน กองช่าง  จ านวน  1  อัตรา 
รายละเอียดดังนี้  
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
๑.๑  พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน   1     อัตรา  ได้แก่  

  

                     สังกัด กองชา่ง   
        1. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป       

     

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  
  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12  
พฤษภาคม ๒๕๔๗  ดังนี้ 
   ๑)  มีสัญชาติไทย  
   ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘  ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันรับสมัคร) 
   ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
   ๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น พนักงานส่วน
ต าบล 
   ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   ๖)  ไม่เป็น ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
    ๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    ๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

/9)ไม่เป็นข้าราชการ... 
 

 



- 2 - 
 

   ๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานจ้างของส่วนราชการ พนักงานจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
*หมายเหตุ*  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมือง เจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

  ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง                          
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามท่ีคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทองก าหนด  รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง  ( ผนวก ก. ) 

 

๔. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ๔.๑ ผู้สนใจสามารถสอบถาม ขอดูรายละเอียด และสมัครได้ที่  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน ๒๕61 ในวันเวลาราชการ หรือ 
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข  035-864082 เว็บไซต์ www.lakkaeo.go.th   
 

  5 . เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 

พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง  และส าเนาอย่างละ  ๑  ชุด ( รับรองส าเนาถูกต้อง) มายื่นในวันรับสมัครสอบ  
ดังต่อไปนี้   

          (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด  ๑  นิ้ว จ านวน  ๓  รูป ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน  ๖  เดือน และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล  ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป   

(๒)  ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองพร้อมรับรองส าเนา        จ านวน  ๑   ฉบับ 
(๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา       จ านวน  ๑   ฉบับ                                                                                                     
(๔)  ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา                   จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๕)  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม                   จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่ตรวจร่างกาย  

          (6)  หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  (ถ้ามี)                         จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (7) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  
ส าหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง หากภายหลังปรากฏว่า 
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
 

  ผู้สมัครสอบจะต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่
สามารถติดต่อได้ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิ ใดๆ ไม่ได้ 
 

 ๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ๖.๑  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่งละ   ๑๐๐   บาท  
 
 

/7 ประกาศรายชื่อ... 
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 ๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ    
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสอบคัดเลือก ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี เวลา การด าเนินการ 
23 พฤศจิกายน ๒๕61 13.3๐ น. เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
27 พฤศจิกายน 2561 ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 

 
 

ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ด้วยการสัมภาษณ์ (ภาค ค)  
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

28 พฤศจิกายน 2561 09.30 น. เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
 

  ๘. หลักสูตรและวิธีการสรรหา 
       8.1 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)                              คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน    
 

  ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตาม

หลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 

  ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
๑๐.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงล าดับที่

จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับถึงต่ าสุด  ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า  

 

 

๑๐.๒  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  เป็นระยะเวลา  ๑  ปี นับ
แต่วันที่ข้ึนบัญชี แต่หากมีการสอบอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑๐.๓  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 

 (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้  
 (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหลักแก้วก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไปไม่
น้อยกว่า ๕ วัน นับแต่วันที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

๑๑. การท าสัญญาจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  จะด าเนินการจ้างตามล าดับที่ในประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ

คัดเลือก  
       

                            จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี   1   เดือน   พฤศจิกายน    พ.ศ. 2561 

 
 

              (นาย สาทิตย์  แจ่มฟ้า)   
             นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหลักแก้ว                                                                    
 



 
ภาคผนวก  ก   

แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
  ประเภทพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทน และระยะเวลาการจ้าง 
………………………………………… 

 

ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด กองช่าง 
ชื่อต าแหน่ง           คนงานทั่วไป 
หน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           
             ปฏิบัติงานทีต่อ้งใช้แรงงานทัว่ไปในกองชา่ง และปฏิบัติงานตามทีผู่บ้งัคับบญัชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 

   ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่  6 หรือวุฒิการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบได้ไม่ต่ า
กว่านี้หรือมีหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 

ค่าตอบแทน 
  - ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน   9,000,-บาท/เดือน  
                     - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558  
                     - สวัสดิการอื่นตามที่ระเบียบพนักงานจ้างก าหนดไว้ 

 
ระยะเวลาการจ้าง 
  สัญญาจ้าง ไม่เกินครั้งละ 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ผนวก ข 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
 อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  ๒๕61 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

1. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 
 

     ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาค ค.  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
         1. สอบสัมภาษณ์ (การให้ปฏิภาณไหวพริบ, บุคลิกภาพ, ทัศนะคติต่อหน่วยงานและเพ่ือนร่วมงาน) 
 


