
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

******************* 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

               พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  1  ต าแหน่ง  4  อัตรา  ดังนี้ 

   - ต าแหน่ง   คนงาน   จ านวน  4  อัตรา (ภาคผนวก 1) 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี   
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่                   
ในพรรคการเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานของรัฐ  
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัคร ตามแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๓. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 
           ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๓๕61 – 1484 ต่อ 
201 ตั้งแต่วันที่  9 มีนาคม  2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม ๒๕64 ในวันเวลาราชการ ส าหรับพระภิกษุหรือ
สามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 
 



 
    -  ๒  - 

 ๔. ค่าธรรมเนียม  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
    ๔.๑ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
    ๔.๒ ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนา

พร้อมรับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน 
   (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

   (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
          (๔) ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.๙) (ถ้ามี) 

   (๕) ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
(ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร 
   (๖) ใบรับรองแพทย์ (แพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน) แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 
  (7) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เอกสารแสดงการสมรสหรือ 
เอกสารหลักฐานการหย่า (ถ้ามี) 

  ส าหรับการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศ  
รับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และวันเลือกสรร  
 ๕.๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  
ในวันที่ 18 มีนาคม  ๒๕64 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  

 ๕.๒ ก าหนดวันเลือกสรร 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะด าเนินการเลือกสรรใน วันที่ 23 มีนาคม  
๒๕64  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้สมัครรายงานตัวเข้ารับการเลือกสรรในวันเดียวกัน เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

 ๖. วิธีการเลือกสรร 
     หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับ
การปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองก าหนด โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย 
      (๑)  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

(๒) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(๓) คุณลักษณะอื่นๆ บุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 



      -  ๓  - 
 

  ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
      การตัดสินส าหรับผู้ผ่านการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองก าหนดให้ผู้ที่ผ่าน
การประเมิน โดยประเมินสมรรถนะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของการประเมินในแต่ละด้าน    

 ๘. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร ในวันที่ 
วันที่  25  มีนาคม  ๒๕๖4 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองการ
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๓๕61 – ๑484 ต่อ 201 หรือทาง
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่ www.angt.go.th 

  ๙. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ๙.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
      ๙.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหา
และเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก 

 ๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง 
       ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
และตามต าแหน่งที่มีอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

   ประกาศ   ณ   วันที่    1   มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕64 
       

         
            (นายสุรเชษ  นิ่มกุล) 

         นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  ในกรณีที่ได้รับการเลือกสรรและขณะที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน 
  ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ 
  ราชการส่วนท้องถิ่น 



 
 
ภาคผนวก ๑ 

ต าแหน่ง  คนงาน 

 ๑. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

 ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ระยะเวลาการจ้าง 
  ก าหนดระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน ๑ ปี 

๔. อัตราค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐.- บาท 

๕. วิธีการเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ ส าหรับการ 

ปฏิบัติงานในต าแหน่ง  โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์    (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)   ดังต่อไปนี้ 
           ๕.๑  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๓๐  คะแนน) 
  ๕.๒  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 (๔๐ คะแนน) 
                     ๕.๓  คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคล ซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (๓๐  คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


