
 

         
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง 
เร่ือง  ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง 
********************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง จะด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  

  อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ หมวด  ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

 ๑.1 พนักงานจ้างทั่วไป 
  (๑)  ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป   จ านวน  ๑  อัตรา 

  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ระยะเวลาการจ้างและ
ค่าตอบแทนท่ีจะได้รับตามผนวก ก. แนบทา้ยประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติของพนักงานจ้าง  
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ณ วันท าสัญญาจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี  
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานจ้าง ดังนี ้  

(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
                               (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
                               (ค)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
                               (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                               (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๓) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๕)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
          /(6) ไม่เคยเป็น.... 
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(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๗) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนกังาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอืน่

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามผนวก ก.  แนบท้ายประกาศนี้ 

๓. การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
๔.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ท่ี ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง  ต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม - 
7 เมษายน ๒๕๕8  ในวันและเวลาราชการ  

๔.๒  เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน ๑ ปี  (ให้เขียนช่ือ – สกุล หลังรูปด้วย)  จ านวน  ๓  รูป 

(๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามประกาศท่ี 

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันท่ีตรวจร่างกาย จ านวน  ๑  ฉบับ  
   (๕)  ส าเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตร หรือระเบียบแสดงผลการเรือนอย่างใดอย่างหนึ่งท่ี
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันท่ีปิดรับสมัคร คือ วันท่ี 7 เมษายน ๒๕๕8 โดยให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดง
ด้วย  
             ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติปริญญาบัตรให้ อนุโลมให้
ผู้สมัครใช้ส าเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่าได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติปริญญาอยู่แทน
ได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันท่ีท่ีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันท่ีปิดรับสมัคร 
คือ วันท่ี 7 เมษายน  ๒๕๕8 
   (6)  ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ฯลฯ  
จ านวน ๑ ฉบับ (กรณีท่ีช่ือตัว ช่ือสกุล ในหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ  A4  เท่านัน้  และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

๔.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 (๑)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะต้องกรอกราย 
ละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   

                     ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้   หรือ
ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารท่ีใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือวุฒิท่ีใช้ในการสมัครไม่
ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดงจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรร  หรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  หรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแก่กรณี 

 
         /ผู้สมัคร... 
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    (๒)  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีท่ีแจ้งสถานท่ีอยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  
ไม่ได้ 

๔.๔ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามอัตรา ดังนี ้
(๑) ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป    ต าแหน่งละ  ๑๐๐  บาท 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าการ

เลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการด าเนินการเลือกสรรครั้งนี้ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต 
จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้  

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็น 

พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง และระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินการเลือกสรร  ในวันที ่     
8 เมษายน  ๒๕๕8 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร                    
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  จะเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก  

“สมรรถนะ” ท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดงก าหนด     
ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ  ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

    ส าหรับวิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่ององค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง จะเป็นผู้
ก าหนด  โดยสมรรถนะเรื่องหนึ่งอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการ หรือสมรรถนะหลาย ๆ เรื่อง อาจ
ประเมินด้วยวิธีการประเมนิวิธีเดียวกันตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว โดย
อาจใช้การสอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน  การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จ าลอง การตรวจสอบ
กับบุคคลท่ีอ้างอิง หรืออื่น ๆ  ตามท่ีเห็นสมควร  

๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง

ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดงก าหนด โดยได้คะแนน
ในแต่ละภาคการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  

๘.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง จะด าเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างในวันที่  9 เมษายน  

๒๕๕8  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง อ าเภอเมือง   
จังหวัดระนอง 

     
        /9. การประกาศ... 
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๙.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรภายในวันที่        

10 เมษายน ๒๕๕8  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

๑๐.  การข้ึนบัญชี 
 ๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง

จะเรียงล าดับท่ีจากผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน คะแนนสอบภาคปฏิบัติ และคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า หากคะแนน
สอบสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่าหากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน
อีกจะให ้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า หากคะแนนสอบภาคปฏิบัติเท่ากันอีกจะให้
ผู้สมัครท่ีได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
        ๑๐.๒ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร ครั้ง
ก่อนเป็นอันยกเลิก  
 
       ๑๐.๓ กรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง  และภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลท่ีมี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดระนอง อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านเลือกสรรท่ียังไม่หมดอายุก็ได้ 

๑๑.  การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วน 

ต าบลทรายแดง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง แล้ว  
  
         จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี  18 เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 

 
                                                                                        

(นายสมชาย   คล้ายสวี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ผนวก  ก. 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  เร่ือง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลอืกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง ลงวันที่  18  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

 
 
ช่ือต าแหน่ง   คนงานทั่วไป 
 

ประเภทพนกังานจ้าง   พนักงานจ้างทั่วไป 
 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของต าแหนง่และลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ 
  ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 

คณุสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
 

  มีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามท่ีจ้างได้ ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
 

ระยะเวลาการจ้าง 

  นับต้ังแต่วันท าสัญญาจ้างจนถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน ๒๕58 
 
ค่าตอบแทนที่จะไดร้บั 
 

  ได้รับค่าตอบแทน  9,000  บาท/ เดือน 
 
 

……………………………………..      
 

     

 
 

 
 
 
 
 


