
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

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

 

  ด้วยเทศบาลต าบลปรางหมู่  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน   ๑  ต าแหน่ง    ๑  อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัคร

บุคคลเพื่อเลือกสรรจา้งเป็นพนักงานจา้งของเทศบาลต าบลปรางหมู่ ดังตอ่ไปนี ้

๑.  ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 

 -  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  พนักงานผลิตน้ าประปา จ านวน ๑ ต าแหน่ง  ๑  อัตรา 

๒.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

    ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อ  ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับพนักงานจา้ง   ลงวันที่ ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๔๗  ดังนี้   

๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มอีายุไม่ต่ ากว่า ๑๘  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี  

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรอื 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม

เบือ้งตน้ ส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี ้

ก. โรคเรือ้นในระยะติดตอ่หรอืในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

ข. วัณโรคในระยะอันตราย 

ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

จ. โรคพิษสุราเรือ้รัง 

 

(๕)ไม่เป็น... 
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(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจ้าหนา้ที 

ในพรรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท้องถิ่น คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ พนักงานหรอืลูกจา้งของ 

หนว่ยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรอืพนักงานหรอืลูกจา้งของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับพระภิกษุสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อ

บรรจุบุคคลและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือทางกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี             

ฝา่ยบริหาร ที่ นว  ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม         

ลงวันที่  ๒๒   กันยายน   ๒๕๒๑ 

 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

        ต าแหน่ง  พนักงานผลิตน้ าประปา   

      -  มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

         -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ าประปา  จัดน้ าสะอาดบริการประชาชน  

บริการผู้ใชน้้ าประปา และปฏิบัติงานตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

  ระยะเวลาการจ้าง 

       - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  ๑  ป ี

         ค่าตอบแทน 

         - ได้รับค่าตอบแทน เดอืนละ  ๕,๐๘๐.-  บาท 

 ๓.   ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะสมั ค ร ข อ แล ะยื่ น ใ บ ส มั ค รพ ร้ อ มหลั ก ฐ านด้ ว ย ตน เ อ ง ไ ด้ ที่                             

งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาลต าบลปรางหมู่ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ตั้งแต่วันที่  ๘ - ๑๙  

กันยายน  ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ (เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)     

             

                /เอกสาร…  
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๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังตอ่ไปนี้ 

๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิว้  จ านวน  ๓  รูป  

(ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน)   

  ๔.๒  ส าเนาวุฒิการศกึษา หรอืส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง   

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องส าเร็จ

การศกึษาและได้รับการอนุมัตจิากผู้มีอ 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 ทีแ่สดงวา่ไม่เป็นโรคต้องหา้มตามที่ก าหนดไว้ใน 

ประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล  (แพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)  

จ านวน   ๑   ฉบับ   

๔.๖  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน่ ส าเนาทะเบียนสมรส , ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,  

ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑท์หาร (ถ้ามี)  

  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับ

สมัคร  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และ

สถานที่ที่ก าหนด  ในกรณีที่มคีวามผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัครหรือยื่นไม่ครบถ้วน

จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

    หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผูส้มัครรายใดใหข้้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติดังกล่าว

ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด  จะถือว่าเป็นผูข้าดคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรร และไม่มีสทิธิได้รับ

การบรรจุเป็นพนักงานจ้าง และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกด าเนินคดตีามกฎหมาย 

๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

       ผูส้มัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตรา  ๕๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่าย

คืนใหไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ) 

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

เทศบาลต าบลปรางหมู่  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ ๒๐  

กันยายน  ๒๕๕๔   โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายปิดประกาศเทศบาลต าบลปรางหมู่   

 

 

         /๗.หลักเกณฑ์... 
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๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  ต าแหน่ง  พนักงานผลิตน้ าประปา  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน) 

    ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยวิธีการสอบภาคปฏิบัติและวิธีการสัมภาษณ์  

โดยผู้ผ่านภาคปฏิบัติให้ถอืเกณฑว์่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  ๖๐  คะแนน  จงึมสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์   

-  ภาคปฏิบัติทดสอบความรู้เบื้องต้นในต าแหน่งพนักงานผลิตน้ าประปา โดยให้

ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมแก่ต าแหน่ง  

    -   ภาคเหมาะสมกับต าแหน่ง   สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณา จากประวัติส่วนตัว  

ประวัติการท างาน  ความรู้  ความสามารถ  ทักษะเฉพาะบุคคล และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  การใช้ภาษา  อุปนิสัย 

อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  

  ๘.  การประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร 

  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  สถานที่ประเมินสมรรถนะ  และ

ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร  จะประกาศให้ทราบ  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลปรางหมู่ หรือ

ติดต่อสอบถามได้ที่ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปรางหมู่  อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๗๔๖๐-๑๓๓๕  ภายในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๔  

๙.  เกณฑ์การตัดสิน 

การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการเลือกสรรได้   ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาค 

ที่ประเมนิไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  

  ๑๐.   การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร 

  เทศบาลต าบลปรางหมู่ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรให้ทราบโดยทั่วกัน โดยจะ

ปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลปรางหมู่ หรอืติดตอ่สอบถามได้ที่ส านักปลัดเทศบาล  

เทศบาลต าบลปรางหมู่  อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๗๔๖๐-๑๓๓๕   

๑๑.  การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   

๑๑.๑ เทศบาลต าบลปรางหมู่  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงล าดับ

ที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับถึงต่ าสุดในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลข

ประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 

๑๑.๒  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  เป็น

ระยะเวลา  ๑  ปี  นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี  แต่หากมีการสอบอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ

เลือกสรรใหมแ่ล้ว  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในครั้งนีเ้ป็นอันยกเลิก 

         /๑๑.๓ ผูท้ี.่.. 
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     ๑๑.๓  ผูท้ี่ได้ขึน้บัญชีผ่านการเลือกสรร  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็น

อันยกเลิกการขึน้บัญชีผู้นัน้ไว้ ในบัญชผีูผ้า่นการเลือกสรร คือ  

(๑) ผูน้ั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตง่ตัง้ในต าแหน่งที่สอบได้ 

(๒) ผูน้ั้นไมม่ารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  ภายในเวลาที่เทศบาล 

ต าบลปรางหมู่ก าหนด  เว้นแตม่ีเหตุจ าเป็น   

  ๑๒.  การบรรจุและแต่งตั้ง 

   เทศบาลต าบลปรางหมู่   จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร         

เป็นพนักงานจ้างตามล าดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในต าแหน่งนั้น   เมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุงแลว้ 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

                 

                       

                                     (นายอวยพร   หนูแก้ว) 

นายกเทศมนตรตี าบลปรางหมู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


