
 

 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลดอนทราย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
------------------------------------------------------------ 

 
  ดวยเทศบาลตําบลดอนทราย อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือ 
สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง จํานวน ๑ ตําแหนง 1 อัตรา 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ 18 และขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗  เทศบาลตําบล
ดอนทราย จงึประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

 1.  ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง 
  ๑.๑  พนักงานจางทั่วไป  
   ตําแหนง คนงาน    จํานวน 1 อัตรา 
      

 2.  คุณสมบัตขิองผูที่จะไดรับการจางเปนพนักงานจาง 
  ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
  2.1  คุณสมบัติทั่วไป  ผูสมัครตองมีคุณสมบัตทิั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามหมวด ๑ ขอ 
4 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง 
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2547  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป 

   (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานเทศบาล 
   (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมอืง 
   (๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน 
   (๗)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
  

/(๙) ไมเปน... 
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   (๙)  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
  ทั้งนี้ เทศบาลตําบลดอนทราย ไมรับสมัคร พระภิกษุ หรือสามเณร ตามหนังสือที่ นว ๘๙/
๒๕๘๐๑ ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  ออกตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๒๒  
กันยายน  ๒๕๒๒  หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหวางดําเนินการเลือกสรรก็จะไม
อนุญาตใหเขารับการเลือกสรร หากยังครองสมณเพศอยูในวันที่ดําเนินการเลือกสรร    

  2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการ
รับสมัครแตละตําแหนง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้)  

 

 3.  คาตอบแทนท่ีจะไดรับ 
  ผูที่ผานการเลือกสรรจะไดรับการจางเปนพนักงานจางท่ัวไป ใหไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือน
ละ ๙,0๐0.-บาท และใหไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวอีกเดือนละ ๑,๐๐๐.-บาท (เงินเพิ่มการครองชีพตาม
หลักเกณฑนี้เปนการจายชั่วคราว) หากมีการปรับโครงสรางเงนิเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทนใหมอาจพิจารณา
ปรับปรงุหรือยกเลิกหลักเกณฑและอัตราเงินเพ่ิมการครองชีพใหเหมาะสมได 
 

 ๔.  การรับสมัคร 
  ๔.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
   ผูประสงคที่จะสมัครเพื่อเขารับการเลือกสรร ใหติดตอขอซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัคร 
ดวยตนเอง ตั้งแตวันที ่ 20-28 สิงหาคม  ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  
ณ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลดอนทราย อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง หรือติดตอ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๔๖7-6533  
  ๔.๒  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
   ผูสมัครเพ่ือเขารับการเลือกสรร ตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครใหถูกตองและครบถวน พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ มายื่นในวันสมัคร 
ดังตอไปนี้ 
   (๑)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถายครั้งเดียวกัน
และถายไวไมเกิน ๑ ป) จํานวน 3 รูป 
   (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
   (๓)  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
    (๔)  สําเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีสมัคร (แสดง
ฉบับจริง) พรอมสําเนา โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่รับสมัคร (ถามี) 
จํานวน ๑ ฉบับ 
   (๕)  ใบรับรองแพทยปริญญาซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามคุณสมบัติของลูกจาง ขอ 
๔ (๔) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงาน
จาง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน (ฉบับจริง) นับแตวันตรวจรางกาย จํานวน 1 ฉบับ 
 

/(๖) สําเนา... 
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(๖)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบรับรองผานการเกณฑทหาร (ส.ด.๙) , ทะเบียนสมรส,
ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชือ่สกุล หนังสือรับรองการมีประสบการณ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ  
   ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใชกระดาษขนาด A4 ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง
และลงชื่อกํากับไวดวย 
   ๔.๓  คาธรรมเนียมการสมัคร 
    ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท 
    คาธรรมเนียมการสอบ จะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิ
สอบแลว เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงใหจายคืน
คาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได 
   ๔.๔  เงื่อนไขในการสมัคร  
    ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่สมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให
ถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน 
 

  ๕.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ 
  เทศบาลตําบลดอนทราย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี  29  
สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ เทศบาลตําบลดอนทราย อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
  เทศบาลตําบลดอนทราย จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  2 กันยายน  ๒๕๖๒   
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลดอนทราย อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
 

  ๖.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
   ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.) 

  

  ๗.  หลักเกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได 
 

  ๘.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบญัชรีายชื่อผูผานการเลือกสรร 
  เทศบาลตําบลดอนทราย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบที่ได  
ในวันที่  3 กันยายน  ๒๕๖๒  ณ เทศบาลตําบลดอนทราย โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุด
ผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 
 

/๙. การ... 



- ๔ - 
 
  ๙.  การสั่งจางและบรรจุแตงตั้ง 
  เทศบาลตําบลดอนทราย จะสั่งจางและแตงตั้งผูผานการเลือกสรรไดในตําแหนงพนักงานจาง
ทั่วไป ตามลําดับที่ที่ไดประกาศข้ึนบัญชีไว และไดตรวจสอบแลววาผูที่ไดรับการสั่งจางเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปของ
พนักงานจาง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามที่ ก.ท.จ. กําหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูผานการ
เลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด เทศบาลตําบลดอนทราย อาจถอนรายชื่อนั้นออก
จากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร  

 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  25๖๒ 

 
 

                                           (ลงชื่อ) 
(นายมานพ  ชวยมณ)ี 

นายกเทศมนตรีตําบลดอนทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ก. 
 

รายละเอียดคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา 

และการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่  13 สิงหาคม 2562 
๑. ประเภท พนักงานจางทั่วไป  
 ๑.๑  ตําแหนง คนงาน จํานวน  1  อัตรา 
  ๑.๑.๑  สังกัด กองชาง จํานวน  ๑  อัตรา 
   

   ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 

   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ๑.  ไมจํากัดวุฒิการศึกษา 
 ๒.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
   

   ระยะเวลาการจาง 
 ระยะเวลาการจางไมเกิน ๑  ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ผนวก ข. 
 

รายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา 

และการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่  13 สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 
ตําแหนง  คนงาน 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. คุณสมบัติสวนบุคคล 
โดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 
จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ  
ดังตอไปนี้ 
     ๑.๑ ความรู ความสามารถและประสบการณ 
     ๑.๒ บุคลิกภาพทวงทีวาจา  
     ๑.๓ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     ๑.๔ จริยธรรมและคุณธรรม 
     ๑.๕ ทัศนคต ิแรงจูงใจ   

๑๐๐ 
 
 
 
 

๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ 

รวม ๑๐๐  
 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
การประเมินสมรรถนะ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ) 
 ๑. สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) วันที่  2 กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลดอนทราย     
 
 
 
 
 
 


