
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

................................................................ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพ่ือเป็น
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง   ตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 
2566 จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 22 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด 4  องค์การบริหารส่วนต าบล
กระแชง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
กระแชง ดังนี้   

๑. ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

 ส านักปลัด 
 1.  พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง คนงาน   จ านวน    1 อัตรา 
 กองช่าง 
 1.  พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง คนงาน   จ านวน    1 อัตรา 

       ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  ข้อ ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  
๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 

๑.  มีสัญชาติไทย 
๒.  อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี   
๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔.  ไมเ่ป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่ 
     สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม 
     เบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

 ๕.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง   
๖.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๗.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง 
    อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๘.  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 ๙.  ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจ้างของราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ   
              รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  (ในวันที่ท าสัญญาจ้าง) 
 

2.2  ผู้สมัครต้อง... 
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              ๒.๒   คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 

๓. เอกสำรหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 

๓.๑   ทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนา    จ านวน     ๑ ฉบับ 
๓.๒   บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา  จ านวน     ๑ ฉบับ 
๓.๓   หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ตัวจริง) พร้อมส าเนา จ านวน    ๑ ฉบับ 
๓.๔   รปูถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน 
      ไม่เกิน 6 เดือน (นับถงึวันสมัคร) จ านวน  ๓  รูป 
๓.๕   ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ ประกาศ  
        ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
๓.๖  หลักฐานอื่น ๆ พร้อมส าเนา เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(ถ้ามี)                 
      จ านวน ๑  ฉบับ 

 ๓.๗   ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ  A๔ เท่านั้น และรับรองส าเนาถูกต้อง 
ทุกฉบับให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้รั บสมัครรายใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการ
จัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

๔. วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร  

 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครและกรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองพร้อมเอกสาร
และหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ได้ที่      องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระแชง  เลขที่ 41  หมู่ที่  2  ต าบลกระแชง  อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่  20 
มกรำคม  2566  ถึงวันที่  2  กุมภำพันธ์  2566  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๓๕78-
๒031   

      ๕.  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 

 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อัตราค่าธรรมเนียม 50 บาท และ
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิก การสอบครั้งนั้น
ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะ ผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

       ๖.  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและกำรเลือกสรร   
      องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ 7 
กุมภำพันธ์  2565  โดยปดิประกาศ  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง   และทางเว็บไซด์ 
www.krachaeng.go.th  

 7. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สรรหำและเลือกสรร      

   องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโดยการทดสอบ
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)  ใน วันที่  10  กุมภำพันธ์  2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลกระแชง เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป 

8. หลักเกณฑ์… 
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  8.   หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้า
รับการเลือกสรรเพ่ือพิจารณากับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ก าหนด
ทางอ่ืน และจากการสัมภาษณ์  เช่น  ความรู้ที่อาจ ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกอย่างอ่ืน ๆ เป็นต้น (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) 

 9.   เกณฑ์กำรตัดสิน 
 การตัดสินว่าผู้ใดจะได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างนั้น  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้
คะแนนรวมไม่ต ากว่าร้อยละหกสิบ 
  10. ประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 15  กุมภำพันธ์  
2565   โดยปิดประกาศ ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่ วนต าบลกระแชง  และทางเว็บ ไซด์ 
www.krachaeng.go.th 
 

       11. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 
           11.1  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะเรียงจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ
ใน ก ร ณี ที่ มี ผู้ ได้ ค ะ แ น น ร ว ม เท่ า กั น   ผู้ ได้ ค ะ แ น น สั ม ภ า ษ ณ์  ม า ก ก ว่ า เป็ น ผู้ อ ยู่ ใน ล า ดั บ สู ง ก ว่ า   
ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
           11.2  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะใช้เพ่ือการจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่ขึ้นบัญชี แต่
ถ้ ามี การสรรหาและเลื อกสรรอย่ างเดี ยวกันนี้ อีก   และได้ขึ้ นบัญ ชีผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรรใหม่ 
แล้วบัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

           11.3  ผู้ที่ ได้ขึ้นบัญชีผู้ ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้   
ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้น ดังนี้ 
       (1) ผู้นั้นไดข้อสละสิทธิการจ้างในต าแหน่งที่สรรหาได้ 
       (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพ่ือรับการจ้างภายในเวลาที่  องค์การบริหารส่วนต าบล 
กระแชงก าหนด  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าก่อน
วันรายงานตัว 
       (3 ) ผู้ นั้ นมี เหตุ ไม่อาจ เข้ าปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการตามก าหนด เวลาที่ จะท าการจ้ าง 
ในต าแหน่งทีไ่ดร้ับการสรรหา 

        12.  กำรท ำสัญญำจ้ำง  ระยะเวลำกำรจ้ำง  อัตรำจ้ำง 
  12.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกระแชง ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  ตามจ านวนอัตราที่สรรหา  โดยเริ่มตั้งแต่
ล าดับที่  1  ของแต่ละต าแหน่ง   
  12.2  ระยะเวลาการจ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี คราวละไม่เกิน 1 ปี  

  จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   6    เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2566 

 

         (นายสุชาติ  สนธิ์ทอง) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

http://www.krachaeng.go.th/


 
ภำคผนวก  ก 

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง อ ำเภอบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
เรื่อง  รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 

ลงวันที่   6  มกรำคม  2566 
................................................................ 

 1. พนักงำนจ้ำงท่ัวไป   ส ำนักปลัด   ต ำแหน่ง  คนงำน จ ำนวน 1 อัตรำ 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานทั่วไป ดูแลความสะอาดภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
        และบริเวณโดยรอบส านักงาน อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามที่   
        ได้รับมอบหมาย 
 

ระยะเวลำกำรจ้ำง 
ก าหนดท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี ซึ่งต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาในปีต่อไป 

อัตรำค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 
ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
เดือนละ 1,000.-บาท รวม 10,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

        สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

 
 2. พนักงำนจ้ำงท่ัวไป  กองช่ำง   ต ำแหน่ง  คนงำน  จ ำนวน  1  อัตรำ 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ไดร้ับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป งานตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ รักษาความสะอาดริมคลอง งานประปา งานไฟฟ้า 
สาธารณะและปฏิบัติงานตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลำกำรจ้ำง 
ก าหนดท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี ซึ่งต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาในปีต่อไป 
 

อัตรำค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 
ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
เดือนละ 1,000.-บาท รวม 10,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

        สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

 
 
 


