
  
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลเหล่า 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ ื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท ั่วไป 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลเหล่า  อาํเภอโกสุมพสิัย  จังหวัดมหาสารคาม 

.......................................................................................... 

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่า  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม  ประสงค์จะ

รับสมคัรบุคคลเพ่ือเป็นพนกังานจ้างทัว่ไป  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สงักดั องค์การบริหารส่วน

ตําบลเหลา่   จํานวน  1  ตําแหน่ง  1   อตัรา 

                  อาศัยอํานาจตามความในหมวด  4  การสรรหา และเลือกสรร  ข้อ  19  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลจงัหวดัมหาสารคาม  เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจ้าง  เม่ือ
วนัท่ี  28  มิถนุายน  พ.ศ.  2547  จงึประกาศรับสมคัรบคุคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกังานจ้างทัว่ไป
เพ่ือปฏิบตังิานในองค์การบริหารสว่นตําบลเหลา่   ดงัตอ่ไปนี ้

   1.  ตาํแหน่งท ี่ร ับสมัคร   จาํนวน  1  อัตรา  ดงันี ้
  1.1 ประเภทพนกังานจ้างทัว่ไป   
   1.  ตําแหนง่  คนงานทัว่ไป   จํานวน 1 อตัรา 

คุณสมบตัแิละลักษณะต้องห้ามของผ้ท ี่จะได้รับการจ้างเป็นพนัู กงานจ้าง  มีดงันี ้               2. 
   ผู้ ท่ีประสงค์จะสมคัรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกังานจ้างทัว่ไป  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเหล่า  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  4  แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนตําบลจงัหวดัมหาสารคาม  เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังาน
จ้าง  เม่ือวนัท่ี  28  มิถนุายน  พ.ศ.  2547  ดงันี ้
     2.1  คุณสมบัตทิ ั่วไป 
    (1) มีสญัชาตไิทย 
                      (2) มีอายไุมต่ํ่ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ และไมเ่กินหกสิบปี 
    (3) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

ไมเ่ป็นผู้ มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ     (4) 
จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลกัษณะต้องห้าม
เบือ้งต้นสําหรับพนกังานสว่นตําบล ดงัตอ่ไปนี ้
                                     (ก) โรคเรือ้นในระยะตดิตอ่ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
                                     (ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
                                     (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการ 
          (ง) โรคตดิยาเสพตดิให้โทษ 



                                     (จ) โรคพิษสรุาเรือ้รัง 
                         (5) ไมเ่ป็นผู้ ดํารงตําแหนง่ ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 
                            (6) ไมเ่ป็นผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 

 
/7.  ไมเ่ป็นผู้... 
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                            (7) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษ จําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
                           (8) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออกหรือปลดออก หรือไลอ่อกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 
                           (9) ไมเ่ป็นข้าราชการหรือลกูจ้างของสว่นราชการพนกังานหรือลกูจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานหรือลกูจ้างพนกังานสว่นท้องถ่ิน 
    สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมคัรเข้ารับการเลือกสรรเพ่ือบรรจแุละ
แต่งตัง้เป็นพนกังานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามนยัหนงัสือกรมสารบรรณ 
คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวนัท่ี ๒๗ มิถนุายน ๒๕๐๑ หนงัสือสํานกังาน  ก.พ.  ท่ี  นร  
0904/ว9    ลงวนัท่ี  17  พฤศจิกายน  2510  หนงัสือสํานกังาน  ก.ท.  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0311/ว5626  ลง
วนัท่ี  23  มกราคม  2521  และตามความในมาตรา ๕ ของคําสัง่มหาเถรสมาคม ลงวนัท่ี ๒๒ กนัยายน 
๒๕๒๑ 
    2.2 คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง/ลักษณะงานและอัตราเงนิเดอืน  
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนัน้ตามบญัชีลกัษณะงาน  คณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งและอตัราค่าตอบแทนของพนกังาน
จ้าง  แนบท้ายประกาศตามภาคผนวก  ก   

   3.  การรับสมัคร   
    3.1  วัน  เวลา  และสถานที่ร ับสมัคร   ผู้ ท่ีประสงค์สมคัรสอบพนกังานจ้างตาม
ประกาศนี ้ ให้ตดิตอ่ขอรับใบสมคัรและย่ืนใบสมคัรพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีประกอบการรับสมคัรด้วย
ตนเองท่ีทําการองค์การบริหารสว่นตําบลเหลา่  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม  ตัง้แต่วันท ี่  23 
พฤศจกิายน  ถงึ 3 ธันวาคม  2561  เวลา 08.30-16.30  น. (ในวันและเวลาราชการ)  สามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี  งานบคุคล  สํานกัปลดั  องค์การบริหารสว่นตําบลเหลา่ อําเภอโกสมุพิสยั  

จงัหวดัมหาสารคาม  โทรศพัท์  043-750400  หรือเว็บไซต์  https://www.laolocal.go.th  



   3.2  เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมคัรต้อง
กรอกใบสมคัรด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมคัรให้ถกูต้องและครบถ้วน  รับรองสําเนาถกูต้อง
และลงช่ือกํากบัไว้ทกุแผน่  เอกสารหลกัฐานท่ีใช้ประกอบการรับสมคัรในวนัสมคัร  ดงันี ้
                                   1.  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  จํานวน  1  ฉบบั 
       2.  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  1  ฉบบั 
      3.  สําเนาประกาศนียบตัรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน  อย่างใดอย่างหนึ่งท่ี
แสดงวา่เป็นผู้ มีคณุวฒุิการศกึษาตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะตําแหน่งท่ีเปิดสอบ  จํานวน  1  ฉบบั 
      4.  ใบรับรองแพทย์  ท่ีแสดงวา่ไมเ่ป็นโรคต้องห้ามท่ีกําหนดในประกาศรับสมคัร  

ซึง่ออกไมเ่กิน 3  เดือน นบัตัง้แตว่นัตรวจร่างกาย  จํานวน  1  ฉบบั 
       5.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใสแ่ว่นตา ขนาด 1 นิว้  จํานวน 3 รูป  
ถ่ายครัง้เดียวกนัไมเ่กิน 6  เดือน และให้ผู้สมคัรเขียนช่ือ – สกลุ ตําแหน่งท่ีสมคัรไว้ด้านหลงัรูปถ่ายด้วย 
       6.  เอกสารอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือนามสกุล ฯลฯ     
อยา่งละ 1  ฉบบั 
 
 

/  สําหรับ... 
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    สําหรับการรับสมัครครัง้นี ้  ผ้สมัครได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นู
ผ้มีคุณสมบัต ิท ั่ วไปและมีคุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร    และหากภาู ยหลัง
ปรากฏว่าผ้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัตดิ ังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกต้อง  องค์การบริหารส่วนู ู
ตาํบลเหล่าจะถือว่าเป็นผ้ขาดคุณสมบัตใินการรับสมัคร   และไม่มีสิทธ ิได้รับการบรรจุและแต่งตังู้
ให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นพนักงานจ้าง 
   ทัง้นี ้สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผ้สมัครสอบเข ีู ยนคํารับรองสําเนาถกต้องู
และลงลายมือชื่อกาํกับไว้ด้วยและหากผ้ใดใช้เอกสารอันเป็นเทจ็ องค์การบริหารส่วนตาํบลเหล่าู
จะดาํเนินคดตีามกฎหมายต่อไป 
   3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร   ผู้สมคัรสอบต้องเสียคา่ธรรมเนียมในการ
สมคัร  ตําแหน่งละ  100  บาท ( โดยคา่ธรรมเนียมจะไมจ่่ายคืนให้ไมว่า่กรณีใดๆ  ) 

  4.  การประกาศรายชื่อผ้มีสิทธ ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  และู   วัน   เวลา  
สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร   องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่า  จะประกาศ
รายช่ือผู้ มีสทิธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ในวนัท่ี  4  ธนัวาคม  2561 ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารสว่น

ตําบลเหลา่  หรือเว็บไซต์  https://www.laolocal.go.th 

   5.  วัน  เวลา  สถานที่สอบ  ผู้สมคัรจะต้องเข้ารับการสอบ  ในวันท ี่  6  ธันวาคม  2561 

เวลา 09.00 - 15.00  น.  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารสว่นตําบลเหลา่ อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดั



มหาสารคาม รายละเอียดดงันี ้  
     -  สอบภาค  ก  (ความรู้ความสามารถทัว่ไป)  คะแนนเตม็  50  คะแนน  และภาค  ข  (ความรู้
ความสามารถแฉพาะตําแหน่ง)  คะแนนเตม็  50  คะแนน  เวลา  09.00-11.00  น. 
       -  ประกาศรายช่ือผู้สอบผา่นภาค  ก  และ  ภาค  ข   เวลา 11.30  น.  ณ  ท่ีทําการองค์การ
บริหารสว่นตําบลเหลา่ 
     -  สอบภาค ค  ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง  (สอบสมัภาษณ์) คะแนนเต็ม  50  คะแนน  เวลา  
13.00-15.00  น.  การสอบสมัภาษณ์พิจารณาจากความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อปุนิสยั  
อารมณ์  ทศันคติ การปรับตวัเข้ากบัผู้ ร่วมงานรวมทัง้สงัคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์  เชาวน์
ปัญญา  สมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี ้ 
(ภาคผนวก  ข) 
   ***กรณีผู้สมคัรรายใดเข้าห้องสอบสายเกิน  15  นาที  ถือวา่ไมมี่สทิธิสอบในภาคนัน้ๆ  โดยไม่์

อนญุาตให้เข้าห้องสอบ  และห้ามนําเคร่ืองมือส่ือสารใด  ๆ เข้าห้องสอบโดยเดด็ขาด  หากฝ่าฝืนถือวา่ท่านทจุริต
ในการสอบครัง้นี ้

   6.  หลักเกณฑ์และวิธ ีการสรรหาและเลือกสรร   
      6.1  สอบภาค  ก  (ความรู้ความสามารถทัว่ไป)   คะแนนเตม็  50  คะแนน 
      6.2  สอบภาค  ข  (ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง) คะแนนเตม็   50  คะแนน 

      6.3  สอบภาค  ค  (ความเหมาะสมกบัตําแหน่ง)  คะแนนเตม็   50  คะแนน 
  

/  7.  เกณฑ์การตดัสนิ... 
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 7.  เกณฑ์การตดัสิน   ผู้ผา่นเกณฑ์จะต้องได้คะแนนในการสอบความรู้ความสามารถทัว่ไป  

(ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่ง  (ภาค ค)  ไม่ต่ํ

กวา่ร้อยละ  60 

    8.  การประกาศรายชื่อและการข ึน้บัญชีรายชื่อผ้ผ่านการเลือกสรร   ู องค์การบริหาร

ส่วนตําบลเหล่าจะประกาศรายช่ือผู้ ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลําดับรายช่ือผู้ ผ่านการสรรหาและ

เลือกสรรตามลําดบัคะแนนรวมท่ีสอบได้  ในวันท ี่  6  ธันวาคม  2561  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วน



ตําบลเหลา่  โดยบญัชีรายช่ือดงักลา่วให้เป็นอนัยกเลกิหรือสิน้สดุผลไปเม่ือครบ  1  ปี  นบัจากวนัขึน้บญัชีหรือ

นบัแตว่นัประกาศรับสมคัรในตําแหน่งท่ีมีลกัษณะงานเดียวกนันีใ้หมแ่ล้วแตก่รณี 

   9.  การทาํสัญญาจ้างผ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร   ู ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
จะต้องทําสญัญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลเหลา่กําหนด  ดงันี ้
      8.1  องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่า  จะทําสญัญาจ้างผู้ ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามลําดับท่ีสอบได้  ทัง้นีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
มหาสารคาม 
     8.2  ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมากกว่าจํานวนอตัราว่างและภายหลงัมี
อตัราว่างในงานลกัษณะเดียวกนัหรือคล้ายคลงึกนั  ซึง่องค์การบริหารสว่นตําบลเหล่าพิจารณาแล้วเห็นว่า
สามารถใช้บุคคลท่ีมีสมรรถนะเร่ืองเดียวกันได้  องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าก็อาจพิจารณาจดัจ้างผู้ ท่ี
ผา่นการสรรหาและเลือกสรรจากบญัชีรายช่ือผู้ผา่นการสรรหาและเลือกสรรท่ียงัไมห่มดอาย ุ
      8.3  ผู้ ท่ีได้ขึน้บญัชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ามีกรณีหนึ่งดงันีใ้ห้เป็นการ
ยกเลกิการขึน้บญัชีผู้นัน้ไว้ในบญัชีผู้ผา่นการสรรหาและเลือกสรร 
    (1)  ผู้นัน้ไม่สามารถมารายงานตัวและทําสัญญาจ้างในเวลาท่ีผู้ มีอํานาจจ้าง
กําหนด 
   (2)  ผู้นัน้มีเหตไุม่อาจเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีได้ตามกําหนดเวลาท่ีจะจ้างในตําแหน่งท่ี
ผา่นการคดัเลือก 
     8.4  เง่ือนไขการจ้าง  องค์การบริหารสว่นตําบลเหลา่  จะมีคําสัง่จ้างผู้ ท่ีได้รับการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนกังานจ้างทัว่ไป  มีระยะเวลา  1  ปี   (อาจมีการต่อสญัญาได้ทัง้นีต้ามความเหมาะสม
และความจําเป็นขององค์การบริหารสว่นตําบลเหลา่) 

จงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั                        

                                     ประกาศ ณ วนัท่ี   15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 

 
 
          (นายสุภาพ  สแีก้วนิตย์) 
                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่า                     

 

 


