
    
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
…………………………….. 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน ซึ่งเป็นต าแหน่งว่างตามแผน
อัตราก าลังพนักงาน 3  ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63)  จ านวน  1  ต าแหน่ง  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓,๑๔,๑๕,๒๒ และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๑๘,๑๙, และ ๒๐ กับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8  ธันวาคม  2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
พนักงานจ้างท่ัวไป  สังกัดส านักงานปลัด     
- ต าแหน่งคนงาน     จ านวน   1  อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

     ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ าม ตามข้อ 4ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลง
วันที่   ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2557  

๑.  มีสัญชาติไทย 
 ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ป ี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้   ไร้ความสามารถ  หรือ           
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี ้  

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ๕  ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมือง 
 6  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน  คณะผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 7  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุ  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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 8  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ  

 9  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถ่ิน 
   พระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครและไม่อาจให้ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
เพื่อเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ 
หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังหรือระหว่างด าเนินการสรรหาและเลือกสรรก็จะไม่
อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสรรหาเลือกสรร 

หมายเหต.ุ..ผู้ทีผ่่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง ต้องไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมอืง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืงผูบ้รหิารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
สภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรจะต้องเป็นผูม้ีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่นัน้ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย
ประกาศฯ นี้) 

๓. ลักษณะงานและอัตราเงินเดือน 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับในต าแหน่ง

ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศ ฯ  นี้) 

๔. การรับสมัคร 
๔.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร  

  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมคัรเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรร สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมคัร
ด้วยตนเองได้ที่   งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด  อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน            
อ าเภอสิชล นครศรีธรรมราช ระหว่าง วันท่ี  6 - 20  มกราคม  2563  ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๗๕84-5231   
หรือทางเว็บไซต์  www.plien.go.th  

    ๔.๒ หลักฐานท่ีต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
           ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและล าเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย ๑ ชุด มา
ยื่นในวันรับสมัครดังต่อไปนี้ 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แวนตาด า ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๓/๔  ซม.  
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี จ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนช่ือ- สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่าย
ทุกรูป 
  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน                      จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑ ฉบับ 
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(๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  ๓        
(พ.ศ. ๒๕๓๕) หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน   นับแต่วันที่
ตรวจร่างกาย   จ านวน   ๑  ฉบับ 
  (๕) ส าเนาวุฒิบัตรส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองระเบียบการแสดงผลการเรียน    ที่
ระบุสาขาที่จะสมัครสอบ กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็น
ภาษาไทย พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ  
  (๖) ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  
ฉบับ 
  (๗) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ–นามสกุล ,ทะเบียนสมรส ฯลฯ 
     ๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

          ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน  ๑๐๐  บาท โดยช าระเงินพร้อมกับการยื่น
ใบสมัคร ทั้งนี้เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครจะเรียกคืนไม่ได้ 

๕.  การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  5.1 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ตรงตามที่ประกาศรับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน 
เวลา และสถานที่ก าหนด ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลกัฐานการสมคัร หรือยื่นไม่ครบถ้วน 
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย  
      5.2 หากตรวจสอบภายหลั งพบ ว่าผู้ สมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราชก าหนด จะถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรหรือถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและ
เลือกสรรได้และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและสถานท่ีในการสรรหาและเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

และสถานที่ ในการสรรหาและเลื อกสรร  รวม ไป ถึงระเบี ยบที่ เกี่ ยวกับ การสรรหาและเลือกสรร                            
ในวันท่ี  22  มกราคม  2562 ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน หรือสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์  ๐-๗๕84-5231  หรือทางเว็บไซต์  www.plien.go.th  

 ๗. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
7.1. พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง คนงาน  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี ้
(1) ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  สอบสัมภาษณ์  (100 คะแนน)  องค์การบรหิาร 

ส่วนต าบลเปลี่ยน จะยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน ในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประกอบด้วย 

(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัตงิาน 

 

http://www.plien.go.th/
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(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัตงิาน 

 ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนรวม 

๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
    ๙.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร           

ภายในวันที่   27 มกราคม  2563  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน หมายเลขโทรศัพท์  
๐-๗๕84-5231  หรือทางเว็บไซต์  www.plien.go.th  

   ๙.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได ้ 
โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคะแนน
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๑๐. การจัดจ้างและเง่ือนไขการจ้าง 
            ๑๐.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจัดจ้างตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียง
ตามล าดับสูงสุดลงมา ทั้งนี้จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนด 

      ๑๐.2 พนักงานจ้างท่ัวไป มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี ในระหว่างสัญญาจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนจะจัดให้มี การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
          (ก.) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
            (ข.) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
               การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราชก าหนด 

 ๑๑. การท าสัญญาจ้างและแต่งตั้ง 
        ๑๑.๑ ผู้ได้รับการสรรหาและเลอืกสรรจะได้รับการเรียกมาท าสัญญาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามต าแหน่งว่าง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.  
จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อน  
        ๑๑.๒ ผู้ได้รับการท าสัญญาจ้างมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศนี้จะน ามาใช้
เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

 ๑๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
       ๑๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
โดยเรียงล าดับจากที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคะแนนสูงสุดตามล าดับ กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับสูงกว่า 
       ๑๒.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศข้ึนบัญชีหรือนับแต่มีประกาศ เว้นแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่ง
เดียวกันนี้อีก และได้ข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรร
หาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  
      ๑๒ .๓  ผู้ผ่ านการสรรหาและเลือกสรร  ได้ ข้ึนบัญ ชีผู้ผ่ านการสรรหาและเลือกสรร  
ถ้ากรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้แก่ 
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              (๑) ผู้นั้นขอสละสิทธ์ิ ในการท าสัญญาจ้างในต าแหน่งที่ ได้รับการสรรหาและ
เลือกสรร 
             (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการท าสัญญาจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปลี่ยนก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ที่ไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
               (๓) ผู้นั้นไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามสัญญาจ้าง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                ประกาศ  ณ  วันที่   24  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 

         
                 (นายสันติสุข  มีค า) 

         นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเปลี่ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก. 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันท่ี   24   ธันวาคม   2562 
****************************** 

ประเภทพนักงานท่ัวไป ต าแหน่ง คนงาน  จ านวน   1   ต าแหน่ง 
สังกัด  ส านักงานปลัด   1   อัตรา 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 - วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ป. 6 
 - มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที ่ 

 

 อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

 - อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท 
 - สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6)ลงวันที่  8  
ธันวาคม  2559 
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