
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
-------------------------------------- 

 
 
 
 
 

  ด้วยเทศบาลต าบลปรางหมู่   จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป                
จ านวน   ๑  ต าแหน่ง    ๑  อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 - พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงาน           จ านวน  1  อัตรา 

๒.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
    ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔  

แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง                 
ลงวันที่ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗  ดังนี้   

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

/(8) ไม่เป็นผู้เคย... 
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(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับพระภิกษุสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือทางกรมสารบรรณ คณะรั ฐมนตรี  ฝ่ายบริหาร ที่ นว  
๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17   
มีนาคม  2538 

3.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
 คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้ างทั่ วไป  ต าแหน่ง  คนงาน ให้ เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลปรางหมู่  ผนวก ก     

 4.   ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ส มั ค ร ข อ แ ล ะ ยื่ น ใ บ ส มั ค ร พ ร้ อ ม ห ลั ก ฐ า น ด้ ว ย ต น เ อ ง ไ ด้ ที่                             

งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปรางหมู่  อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ตั้งแต่                                  
วันที ่ 20 – 28  มีนาคม  2562  ในวันและเวลาราชการ (เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)   
    

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป  

(ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน)   
  ๔.๒  ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง   

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ   ภายในวันที่ปิดรับสมัคร  จ านวน ๑   ฉบับ  

๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๕  ใบรับรองแพทย์ปริญญา ทีแ่สดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน 

ประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล  (แพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)  
จ านวน   ๑   ฉบับ  
   ๔.6  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส , ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,  
ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)  
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัคร  และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัครหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 
/หากตรวจสอบภายหลัง… 
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หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนตามที่ 

ก าหนด  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 
และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
       ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตรา  100 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้

ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและประกาศก าหนดวัน  เวลา  และ 
สถานที่เข้ารับการเลือกสรร 

เทศบาลต าบลปรางหมู่  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและประกาศก าหนดวัน  
เวลา  และสถานที่ เ ข้ ารับการเลือกสรร   ในวันที่   29  มีนาคม  2562   โดยจะปิดประกาศไว้                                  
ณ ป้ายปิดประกาศเทศบาลต าบลปรางหมู่   

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
-  หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ 

ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลต าบลปรางหมู่ก าหนด  ประกอบด้วย 
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(3) คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
- วิธีการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานใน 

ต าแหน่ง  การทดสอบความรู้ความสามารถในหน้าที่  การสอบสัมภาษณ์  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน   

  9.  เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการเลือกสรรได้   ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในแต่ละภาค                 

ที่ประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  

  10.   การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรร 
  เทศบาลต าบลปรางหมู่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้ให้ทราบ  
โดยจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  หากได้คะแนนรวมเท่ากันจะ
ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครล าดับก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลปรางหมู่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปรางหมู่  อ าเภอเมืองพัทลุง  
จังหวัดพัทลุง หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๗๔๖1-0973   

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่วันที่ประกาศขึ้น 
บัญชีผ่านการเลือกสรร  แต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนีเ้ป็นอันยกเลิก  

 
/ผู้ได้รับการเลือกสรร... 
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  ๑1.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
   ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปรางหมู่  
ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง
(ก.ท.จ.พัทลุง) 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   11  เดอืน มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 

                 

       
                 

                                      (นายอวยพร   หนูแก้ว) 
นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก  ก 

 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลปรางหมู่  ลงวันที่  11  มีนาคม  2562 

------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  1  ปี 

   ต าแหน่ง  คนงาน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

-  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
-  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.-  บาท 
- เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  เดือนละ  1,000.-  บาท 

 
ด าเนินการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(คะแนนเต็ม 100  คะแนน)   
          ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา   

ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  จากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้  อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติม
อีกก็ได้  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านอ่ืนๆ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้ าที่  
ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  ปฎิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  
เป็นต้น 
 


