
    

 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 

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

  ดวย องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง ๒ อัตรา อาศัยอํานาจตาม 
ขอ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  6 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559  
องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานจาง ดังน้ี 
 

๑. ประเภทของพนักงานจาง ช่ือตําแหนงและรายละเอียดการจาง 
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง   พนักงานผลิตนํ้าประปา  จํานวน  ๒ อัตรา 

     2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัครเขารับ 
การสรรหาและเลือกสรร 

๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและ 
เลือกสรร 

ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 
2547 ดังน้ี 
        ๑.  มีสัญชาติไทย 
        ๒.  มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ  และไมเกิน  ๖๐  ป 
        ๓.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
        ๔.  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอน  ไม
สมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหาม เบื้องตนสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ดังน้ี 

    4.1 โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
    4.2 วัณโรคในระยะอันตราย 
    4.3 โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาคารเปนที่รังเกียจแกสังคม 

4.4 โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
    4.5 โรคพิษสุราเร้ือรัง 

  ๕.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน พรรค
การเมือง 
       ๖.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น       
  ๗.  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หนวยงานอ่ืนของรัฐ  
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  9.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามมาตรฐานทั่วไป 
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  หมายเหตุ  ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  เจาหนาที่ในพรรคการเมือง  ผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหาร
ทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น  
  องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ไมรับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร ตามหนังสือ ที่ นว ๘๙/
๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในมาตรา ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๖๑ 
 

  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
         ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศน้ี (ผนวก ก) 
 ๓.  การรับสมัคร 
 3.1 วันเวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

        ใหผูประสงคจะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่  สาํนักปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ตั้งแตวันท่ี 13 - 21 มิถุนายน ๒๕๖๕        
ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดไดท่ี เบอรโทร ๐๓๔-๓๐๐๗๓๗ 
  3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน 
พรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตองไปยื่นในวันสมัคร ดังน้ี 

๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดํา  ขนาด  ๑  น้ิว   
(ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)     จํานวน  3  รูป 
         ๒.  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
         ๓.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
  4.  สําเนาใบทหารกองเกิน (สด.9) ถามี  จํานวน  1  ฉบับ 

        5.  ใบรับรองแพทย  แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕             
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแตวัน
ตรวจรางกาย       จํานวน  1  ฉบับ 
         6.  ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน วาเปนผูมีความรูและความสามารถสําหรับ
ตําแหนงที่สมัครสอบ  พรอมสําเนา       จํานวน  ๑  ชุด 
  7.  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี)  เชน  ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฯลฯ จํานวน  ๑  ฉบับ 
ทั้งน้ี  ในหลักฐานทุกฉบับ  ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไวดวย 
  หมายเหต ุ
  สําหรับการรับสมัครเขารับการเลือกสรรคร้ังน้ี ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและวุฒิการศึกษา ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังกลาว หากภายหลัง
องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ตรวจสอบแลว ปรากฏวาผูสมัครสอบมีคุณสมบัติไมครบถวนองคการบริหารสวน
ตําบลวังตะก ูจะถือวาการสมัครสอบและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรคร้ังน้ีเปนโมฆะต้ังแตตนและไมมี
สิทธิในการทําสัญญาจาง 
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3.3  คาธรรมเนียมการสมัคร 
        -  ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน  ๑๐๐  บาท และจะไมคืนเงินให  
ไมวากรณีใดๆ หลังจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรแลว 
  4.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการเลือกสรร  และกําหนดวัน เวลา  สถานท่ีสอบ 
  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร วันท่ี 22 มิถุนายน  ๒๕๖๕   
  - วันสอบประเมินสมรรถนะ วันท่ี  ๒4 มิถุนายน ๒๕๖๕  ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป.       
ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 
  5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบทายประกาศน้ี (ผนวก ข) 
  6. การประเมินผลและการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรได 
  ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมตํ่ากวา
รอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได 
  7.  การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
  องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบที่
ไดคะแนนมากไปหานอยตามลําดับ ในวันท่ี  27 มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๓๐ น. เปนตนไป ณ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  หรือสอบถามไดที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลวังตะกู หมายเลขโทรศัพท  034-๓๐๐๗๓๗  ในวันและเวลาราชการ โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวเปนอัน
ยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบ ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มี
ลักษณะงานเดียวกันน้ีใหมแลวแตกรณี 
  8. การทําสัญญาจาง 
  ๘.๑ การทําสัญญาจาง การคํ้าประกัน ปฏิบัติตามระเบียบที่องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู
กําหนด 
  ๘.๒ ในกรณีที่ปฏิบัติหนาที่กอใหเกิดความเสื่อมเสีย เสียหาย และบกพรองตอหนาที่ องคการ
บริหารสวนตําบลวังตะกู จะดําเนินการเลิกจางตามระเบียบราชการ 
            ๘.๓ เปนผูที่ ผานการตรวจสอบประวัติ  ตรวจสอบพิมพลาย น้ิวมือ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
               
                       (นายจรูญ   ดาราสม) 
                                 นายกองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 

 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ลงวันท่ี  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  256๕ 
********************************************** 

 
ตําแหนงประเภท พนักงานจางทั่วไป 
 
ช่ือตําแหนง พนักงานผลิตนํ้าประปา  สังกัด กองชาง องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 
 
ระยะเวลาการจาง สัญญาจางคราวละไมเกิน ๑ ป หากปฏิบัติงานไมเหมาะสมอาจพิจารณาเลิกจาง 
 
อัตราวาง  จํานวน ๒ อัตรา 
 
คาตอบแทน  คาตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000.- บาท 
 
สิทธิประโยชน ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 และที่แกไข เพิ่มเติม

จนถึงปจจุบัน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตนํ้าประปา จัดนํ้าสะอาดบริการประชาชน บริการผูใช
นํ้าประปา เตรียมนํ้าประปาสํารองไวเพื่อการดับเพลิง หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวของ และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
- มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ข. 

ตําแหนง พนักงานผลิตนํ้าประปา สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู  
ตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
........................................................................................ 

 
ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑ ความรู 
(ความรูในหลักวิชาการที่เก่ียวกับงานในหนาที่ของตําแหนงที่จะจาง) 

๒๕ คะแนน โดยวิธีสอบสัมภาษณ 
(ผายเกณฑรอยละ ๖๐) 
 

๒ ความสามารถ 
สัมภาษณเพ่ือพิจารณาความสามารถที่จะทํางานในหนาที่ หรือรับ
การอบรม เพ่ือปฏิบัติงานในหนาที่ ความคิดริเริ่ม สรางสรรค เชาว
ปญญา ความคลองแคลว วองไวในการตอบปญหา แกปญหาและ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ 

๒๕ คะแนน โดยวิธีสอบสัมภาษณ 
(ผายเกณฑรอยละ ๖๐) 
 
 

๓ บุคลิกภาพท่ัวไป และทัศนคติ 
พิจารณาจากประวัติสวนตัว บุคลิกลักษณะสวนบุคคลทั้งทาง
รางกาย และจิตใจ และสัมภาษณพิจารณาความเหมาะสมในดาน
ตางๆ ดังน้ี 
๓.๑ บุคลิกภาพทวงที วาจา และวุฒิภาวะอารมณ 
๓.๒ ความประพฤติและอุปนิสัย 
๓.๓ การปรบัตัวและมนุษยสัมพันธ 
๓.๔ ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความตองการและแรงจูงใจในการ
ทํางาน ความกระตือรือรน อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคลองกับนโยบาย โครงการหรือ
แผนงานของทางราชการ) 

๕๐ คะแนน โดยวิธีสอบสัมภาษณ 
(ผายเกณฑรอยละ ๖๐) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


