
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
***************************** 

 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีความประสงคจะ
ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตามที่ไดกําหนดไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 เพื่อปฏิบัติหนาที่ประจําองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน  
  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 ลงวันที่                 
5 ตุลาคม 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบลธรรมเสน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. ตําแหนงที่รับสมัคร 
      1.1 พนักงานจางทั่วไป  
                    - ตําแหนง  คนงานทั่วไป (สังกัดสํานักปลัด)       จํานวน  1  อัตรา  

  ๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้ 
      ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  
            (๑) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณและไมเกิน 60 ป 
   (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (4) ไมเปนผูมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน ดังตอไปนี้ 
   (ก) เปนโรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค) โรคเทาชาง  ในระยะที่ปรากฎอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
   (ง) โรคยาเสพติดใหโทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
  (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น 
                   (๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา 
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
   (๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
   หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา 
ทองถิ่น ขาราชการ หรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจางของสวนราชการสวนทองถิ่นในวันที่ทําสัญญาจาง 

-สําเนาคูฉบับ- 
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   ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
     ผูสมัครจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงนั้น (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย ภาคผนวก ก.)  

  ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
      ผูประสงคที่จะสมัครสอบสามารถขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กําหนดรับสมัครสอบระหวาง
วันที่ 15 มกราคม ๒๕64 ถึงวันที่ 26 มกราคม ๒๕64 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ     
(เวนวันหยุดราชการ) 

  ๔. คาธรรมเนียมในการสมัคร      
      ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท 

  ๕. เอกสารและหลักฐานการสมัคร   
      ผูสมัครสอบตองยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและ
ครบถวน พรอมทั้งสําเนาเอกสารตองรับรองความถูกตองทุกฉบับ มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังตอไปนี้  
   (1) สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน  ๑  ฉบับ 
   (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน  ๑  ฉบับ 
   (3) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน  3  รูป 
    (ถายไมเกิน 6 เดือน และถายในครั้งเดียวกัน)   
   (4) สําเนาวุฒิการศึกษา        จํานวน  ๑  ฉบับ 
             (5) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปน
ลักษณะตองหาม ออกใหไมเกิน 1 เดือน นับแตวันตรวจรางกาย   จํานวน  ๑  ฉบับ 
   (6) หลักฐานอื่นๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ใบทหารกองเกิน (ส.ด.9), ทะเบียน
สมรส, หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา (ถาม)ี    
   ทั้งนี้ สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับใหใชกระดาษ A4 เทานั้น และใหผูสมัครรับรองสําเนา
ถูกตอง ลงลายมือชื่อกํากับไวทุกฉบับ 
                     ผูที่จะสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป            
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครตรงตามประกาศและจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่น
และแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมมายื่น
หนังสือตามวัน เวลา ตามสถานที่ที่กําหนด หรือยื่นไมครบถวนจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมี
การปลอมแปลงเอกสารที่ใชในการสมัครจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

         ๖. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
   องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ       
ในวันที่ 28 มกราคม ๒๕64 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน (บอรดประชาสัมพันธของสํานักงาน) 
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๓๒23-4994 ตอ ๑๑ หรือทางเว็บไซต www.thammasen.go.th 

  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
   องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยการประเมินผูเขา
รับการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ หรือการสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอื่นใดที่เห็น
วาเหมาะสมที่สามารถใชปฏิบัติงานในหนาที่ของแตละตําแหนง ที่องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสนกําหนด 
(รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข.) 
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  8. เกณฑการตัดสิน 
   ผูที่จะถือวาเปนผูสอบคัดเลือกไดจะตองเปนผูสอบไดคะแนนแตละภาคตามหลักสูตรไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ 
  9. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีที่สอบคัดเลือกได 
   องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน จะประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยเรียงลําดับที่จากผูที่
ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนเทากันจะพิจารณาใหผูที่มีคะแนนสัมภาษณ
มากกวาอยูในลําดับที่สูงกวาถาไดคะแนนสัมภาษณเทากันใหผูไดคะแนนภาคความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา ถายังไดเทากันอีกก็ใหรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา 
   การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดจะมีอายุไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตวันประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได 
เพื่อสั่งจางและแตงตั้งเปนพนักงานจาง เวนแตองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสนจะมีการสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจาง
และแตงตั้งเปนพนักงานจางในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดมีการขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไวใหมแลวใหถือวาบัญชี
ขึ้นไวกอนเปนอันยกเลิก 

  ๑0. การบรรจุและแตงตั้ง 
    ผูผานการเลือกสรรในแตละตําแหนง จะไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลธรรมเสน ตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการเลือกสรร 

  ๑1. การทําสัญญาจางและแตงตั้ง 
    องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน จะทําสัญญาจางและแตงตั้งผูที่สอบคัดเลือกไดตามลําดับ
ที่ไดประกาศขึ้นบัญชีไวและไดตรวจสอบแลววาผูที่ไดรับการทําสัญญาจางเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจาง
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ ก.อบต.กําหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสอบคัดเลือกได
เปนผูขาดคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสนอาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผูที่ไดรับการสอบคัดเลือกได 
       อนึ่ง  สําหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางครั้งนี้ผูสมัครไดตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครและหากภายหลัง
ปรากฏวาผูเขารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง องคการบริหาร
สวนตําบลธรรมเสนขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสรรและทําสัญญาจาง และจะยกเลิกสัญญาจางในกรณีที่ไดทํา            
สัญญาจางแลว 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

 
(นายสกล  เกศปญญาพงศ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน 
 
 
 
 
 



(ผนวก ก.) 

ภาคผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูเขารับการสรรหาและเลือกสรร 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน 
ลงวันที่  7  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
ชื่อตําแหนง   

คนงานทั่วไป      
 
ตําแหนงประเภท  

พนักงานจางทั่วไป 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ผูสมัครตองมีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาชั้นประถมศึกษาตอนตน 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่และมีความรับผิดชอบ  
 
ระยะเวลาการจาง 
 ระเวลาการจางคราวละไมเกิน 1 ป   
 
อัตราคาตอบแทน  
 ไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๙,0๐๐ บาท เงินเพิ่มคาครองชีพเดอืนละ 1,000 บาท                    
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท    
 

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

 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก ข.) 
ผนวก ข 

หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน 

ลงวันที่  7   มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

 
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป (สํานักงานปลัด) 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ประเมินภาคความรู ความสามารถทั่วไป 
   1.1 วิชาคณิตศาสตร 
   1.2 วิชาภาษาไทย 
   1.3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   1.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 

50 โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(แบบปรนัย) 

2. ประเมินภาคความเหมาะกับตําแหนง 
    2.1 การแตงกาย 
    2.2 กิริยา มารยาท 
    2.3 ความรู ความสามารถ 
    2.4 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    2.5 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
คณะกรรมการฯ จะประเมินผูสมัครโดยพิจารณาความ
เหมาะสมจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูสอบ ทั้งนี้ 
อาจใชวิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ไดเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ใน ดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงที 
วาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เปนตน   
 

50 โดยวิธีการสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


