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ประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 
 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลดอนทราย จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕  มาตรา ๒๓  วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวดัพัทลุง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗     
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดอนทราย  ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 

       พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน     1     ต าแหน่ง     คือ 
 

   1.  คนงาน     จ านวน     1     อัตรา 
 

   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย) 
 

  ๒.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามหมวด  ๑  ข้อ  ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗  ดังนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุกพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล   
  (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
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  (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
  (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
  (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

  ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างได้  ทั้งนี้  ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริการ  ที่  นว  ๘๙/๒๕๐๑  ลง
วันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  
๒๕๕๑ 
 

 ๓.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ณ  ส านักงาน
เทศบาลต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง   ตั้งแต่วันที่  26  ธันวาคม  2561  ถึงวันที่  
7  มกราคม  2562  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  (ในวันและเวลาราชการ)   
 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ 
  ๔.๑  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน   ๑   ฉบับ 
  ๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน   ๑   ฉบับ 
  ๔.๓  ส าเนาวุฒิการศึกษา   จ านวน   ๑   ฉบับ 
  ๔.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน  ๑  ปี  (นับถึงวันรับสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป  และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย 
  ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล  จ านวน  ๑  ฉบับ  (แพทย์ออก
ให้ไม่เกิน  ๑  เดือน) 
  ๔.๖  หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  
ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร  (ถ้ามี)   
  ๔.๗  เอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ  A ๔  เท่านั้น  และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ   
 

 ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ครบถ้วน  เทศบาลต าบลดอนทราย  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับ
การสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
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 ๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร  ในอัตราต าแหน่งละ  ๑๐๐  บาท  และผู้สมัครมี
สิทธิสมัครได้คนละ  ๑  ต าแหน่ง  (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
  เทศบาลต าบลดอนทราย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  ในวัน
อังคารที ่ 8  มกราคม  ๒๕62  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 

 ๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  -  หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก  “สมรรถนะ”  ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลต าบลดอนทรายก าหนด  ประกอบด้วย 
  ก.  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  ข.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  ค.  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
  -  วิธีการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง  การทดสอบความรู้ความสามารถในหน้าที่  การสอบสัมภาษณ์  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกัน  ตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 
   

 ๘.  ประกาศก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่เลือกสรร 
  วัน  เวลา  และสถานที่เลือกสรร  จะประกาศให้ทราบก่อนด าเนินการเลือกสรรไม่น้อย
กว่า  ๕  วันท าการ  โดยปิดประกาศไว้  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลดอนทราย  หรือติดต่อ
สอบถามได้ที ่ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลดอนทราย  หรือหมายเลขโทรศัพท์  ๐-๗๔๘๔-๒๑๙๐-๑  
ต่อ  ๑๑  (ในวันและเวลาราชการ) 
 

 ๙.  เกณฑ์การตัดสิน   
  การตัดสินส าหรับผู้ผ่านการเลือกสรร ให้พิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการ  
หรือได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
 

 ๑๐.  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร 
  เทศบาลต าบลดอนทราย จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรให้ทราบโดยทั่ว
กัน  โดยจะปิดประกาศไว้  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลดอนทราย  หรือติดต่อสอบถามได้ที่  ส านัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนทราย  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๗๔๘๔-๒๑๙๐-๑  ต่อ  ๑๑  (ในวันและเวลา
ราชการ) 
 ๑๑.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรร 
  ๑๑.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  จะเรียงล าดับที่จากผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะได้คะแนนรวมสูงสุด  ลงมาตามล าดับ  ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
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  ๑๑.๒  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ก าหนดให้มีอายุไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่วัน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
  ๑๑.๓  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  คือ 
   -  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอ านาจสั่งจ้างก าหนด 
   -   ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่
ผ่านการเลือกสรร 
 

 ๑๒.  การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลดอนทราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ. 
พัทลุง)  ตามล าดับที่ข้ึนบัญชีไว้ต่อไป 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    17    เดือน    ธันวาคม   พ.ศ.    ๒๕61 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ)         ศุภพงศ์  ทองศรีนุ่น 
                     (นายศุภพงศ์  ทองศรีนุ่น) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 
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แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลดอนทราย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 

ลงวันที่  17  ธันวาคม   ๒๕61 
---------------- 

 

๑.  พนักงานจ้างท่ัวไป ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  ๑  ปี 
 

 ๑.1  ต าแหน่ง  คนงาน  จ านวน   1   อัตรา 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   -  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   -  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ค่าตอบแทน   

-  ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,000  บาท   
 

๒.  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
 

๑.  พนักงานจ้างท่ัวไป 
  ๑.1  ต าแหน่ง  คนงาน   
 

 ด าเนินการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


