
 
 

 
 
 

        ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ 
      เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
                                                   ------------------------------------ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  จะด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ จ านวน  ๑ ต าแหน่ง  ๑  อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดพัทลุง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ องค์การบริหาร  
ส่วนต าบลพนมวังก์  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ 
ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
     ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป   จ านวน  ๑  ต าแหน่ง   ดังนี้ 
   ต าแหน่งคนงานทั่วไป           จ านวน   1   อัตรา 

๒.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
       ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด ๑      
ข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ และจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 
       ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกินหกสิบปี 
   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต     
        ฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น 
        ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
         (๔.๑)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
         (๔.๒)  วัณโรคในระยะอันตราย 
           (๔.๓)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
         (๔.๔)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
         (๔.๕)  โรคพิษสุนัขเรื้อรัง 
 

/(5) ไม่เป็นผู้.... 
 
 
 
 
 



   - ๒ – 
 

   (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
         การเมือง 
   (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง 
        อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  
        หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
        ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
        ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ
เลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณ 
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที ่นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘ 

           ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
               ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ให้เป็นไปตามรายละเอียด  

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ (ภาคผนวก  ก) 

 ๓. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
                    ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมคัรพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ส านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพนมวังก์ ระหว่างวันที่  ๒๐  - ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ 

        ๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด  ๑ นิ้ว จ านวน  ๓ รูป (ถ่ายครั้ง

เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน) 
  (๒)  ส าเนาวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcrip) และปริญญาบัตรที่ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งได้รับการ
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยว่าได้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ ก่อนวันปิดสมัคร จ านวน  ๑  ฉบับ    

(๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔)  ใบรับรองแพทย์ ทีแ่สดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดพัทลุงก าหนด (แพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) 
  (๕)  ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)  จ านวน ๑ ชุด 
  (๖)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว– สกุล  ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวน ๑  ฉบับ   

                        ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลพนมวังก์ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้าง 

 
/ ๕.ค่าธรรมเนียม... 

 
 

 



        - ๓ – 
  ๕.ค่าธรรมเนียมการสมัคร    

   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ในอัตรา  ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ) 

๖.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และประกาศก าหนด วัน  เวลา  และสถานที ่  
เข้ารับการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และประกาศ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๔  โดยจะปิดประกาศไว้                          
ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ และทาง www.panomwang.go.th  การตรวจสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/ประกาศก าหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ  ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ
รายชื่อด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ โทรศัพท์ ๐- ๗๔๖๗              
-๔๕๙๕ ต่อ ๑๔ 

       ๗.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

(๑๐๐ คะแนน) 
    ๘.เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร   ต้องเป็นผู้ได้คะแนน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 

             ๙.การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน       

ที่สอบได้ให้ทราบ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมาตามล าดับ หากได้คะแนน
รวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครล าดับก่อนเป็นผู้อยู่ ในล าดับที่สูงกว่า โดยจะประกาศไว้                       
ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ และทาง www.panomwang.go.th โดยให้เป็นหน้าที่
ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง   หรือติดต่อสอบถามได้ที่ส านักงานปลัด อบต. โทรศัพท์              
๐-๗๔๖๗–๔๕๙๕ ต่อ ๑๔ 

  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้มีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผ่าน
การเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว           
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก                     

   ๑๐.การสั่งจ้างและแต่งตั้ง  

        ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะได้รับการพิจารณาจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง(ก.อบต.
จังหวัดพัทลุง) ก าหนด หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรง             
ตามที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ อาจถอนรายชื่อนั้นออกจากบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็น  
พนักงานจ้าง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ จะสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลพนมวังก์ เมื่อได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง(ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ    วันที่    ๗   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                      
                      (นายสมชาติ    รักชุม)          

                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ 



 
      ผนวก  ก 
 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ของต าแหน่ง 
      ที่รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป้นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์  

  แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ 

 ลงวันที่  ๗  เดือน  เมษายน  ๒๕๖๔ 
  ------------------------------- 

      ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 

      ๑.ต าแหน่งคนงานทั่วไป 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

         คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

              ระยะเวลาการจ้าง 
       ไม่เกินคราวละ   ๑  ปี 

             อัตราค่าตอบแทน 
       ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐   บาท    

 
    
                               ----------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


