
 

 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง   
เรื่อง  รับสมคัรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนกังานจ้างทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63                        
------------------------ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  อ าเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  จะด าเนินการ          
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  ประกอบกับมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกอบกับอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐             
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง               
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๔๗  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

        พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป             จ านวน 1  อัตรา 

๒.   คุณสมบัตทิั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๗  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด ๑ ข้อ ๔ ดังนี้ 

๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปี  
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ดังนี้ 
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
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๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๗. ไมเ่ป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ    
๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ  รัฐวสิาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๓.   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

         รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้ 

๔.   อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

4.1 ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน   เป็นเงินเดือนละ  9,00๐  บาท  และเงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 

5.   ระยะเวลาการจ้าง 
  พนักงานจ้างทั่วไป  มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน  1 ปี โดยจะพิจารณาต่อสัญญาจ้าง

ส าหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเหมาะสมตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ของทางราชการและขององค์การบริหารส่วนต าบล 

6.   วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 

 ก าหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่  7 - 16  ตุลาคม  2562  ในวันและเวลาราชการ 
(ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐ น.)   ณ   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  โดยสามารถ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗21-8633 

7.   เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
๑. รู ป ถ่ า ย สี ห รื อ ข า ว ด า  ถ่ า ย ห น้ า ต ร ง ไม่ ส ว ม แ ว่ น ต า ด า  ถ่ า ย ค รั้ ง เ ดี ย ว กั น                       

ไม่เกิน ๑  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน  ๓ รูป 
๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.  ส าเนาหลักฐานส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๑  ฉบับ (หนังสือรับรองเพ่ือแสดงว่าเป็นผู้มี

คุณวุฒิการศกึษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร) 
๕.  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบลจังหวัดปราจีน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  จ านวน ๑ ฉบับ (ออกให้ก่อน            
ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 

๖.  ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
จ านวน  ๑  ฉบับ 
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หมายเหตุ   ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือก ากับไว้ในเอกสารทุกแผ่น 
ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร    
ให้ชัดเจน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก 
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ  และองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  คงไว้ 
ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประกาศสอบดังกล่าว และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง
เป็นเด็ดขาด ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ           

8.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 

ผู้สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  เสียค่าธรรมเนียมฯ คนละ 1๐๐ บาท 

(ค่าสมัครสอบหรือค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 

9.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ   

   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ จะประกาศให้ทราบ ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
ในวันพฤหัสบดทีี่  17  ตุลาคม  2562 

10.  วันและเวลาการสอบ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง จะด าเนินการสรรหาและสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่   
21  ตุลาคม  2562   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป   

11.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  จะด าเนินการเลือกสรรและท าการคัดเลือก  โดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์ โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ตามที่องค์การบริหาร           
ส่วนต าบลบางพลวง ก าหนด  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

     ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  สอบสัมภาษณ์  (100 คะแนน) 

   ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่  จากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  ทั้งนี้อาจใช้วิธีใดเพ่ิมเติม
อีกก็ได้  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ความรู้ความสารถในต าแหน่งและหน้าที่  ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  จริยธรรม
คุณธรรม  การปรับตัว  การปฏิบัติตนกับผู้ร่วมงาน  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

๑2. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   
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๑3. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบ ในวันที่ 

24 ตุลาคม  2562   โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากหมายเลขประจ าตัวผู้สอบตามล าดับก่อน - หลัง  ปิดประกาศไว้  ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐-๓๗21-8633 หรือ 
http://www.bangpluang.go.th/ 

๑4.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

 13.1  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงตามล าดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมา  
ตามล าดับ ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

 13.2  การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาเลือกสรรให้ขึ้นบัญชีส ารองผู้สมัครไว้ก าหนด
ระยะเวลา  ๑  ปี เพื่อทดแทนกรณีผู้ลาออก หรือ กรณีต าแหน่งว่าง และกรณีดังนี้ 

1)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ภายในวัน เวลา สถานที่  ที่ก าหนด 
๒)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ 
3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลา ที่จะเริ่มจ้าง 

  13.๓  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะใช้เพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง  นับแต่วันประกาศรายชื่อ 
เว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงจะด าเนินการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้มีการขึ้น
บัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้ใหม่แล้วโดยให้ถือว่าบัญชีที่ข้ึนไว้ก่อนนั้นเป็นอันยกเลิก 

 ๑5. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 

  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพลวงตามล าดับในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  และองค์การบริหารส่วนต าบล                
บางพลวงจะท าสัญญาจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี              
(ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) แล้ว 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ  ณ  วันที่   27  กันยายน  พ.ศ.  2562 
  
   
                                                                  (นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
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ภาคผนวก ก. 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  และอัตราค่าตอบแทน 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 

ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63                       
ลงวันที ่ 27  กันยายน  ๒๕62 

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

ชื่อต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

สังกัด        ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ต าแหน่งประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป 

สัญญาการจ้าง     ตั้งแต่วันที่ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรีอนุมัติให้จ้าง - 30  กันยายน 2563  
  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น 

- งานดูแลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามกิจกรรม/โครงการในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- งานจัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรม/โครงการในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- งานช่วยส่งหนังสือราชการ  ประสานงานหน่วยงานต่างๆ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

      มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

                     ปฏิบัติงานทีต่้องใช้แรงงานทั่วไป งานเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่  งานช่วยส่งเอกสาร และ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

อัตราค่าตอบแทน 

               อัตราค่าตอบแทน 9,00๐.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

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

 

 

 


