
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

  เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 ---------------------------------------------------------------------- 
 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี    จังหวัดอุบลราชธานี    มีความประสงค์ 
จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.
2564 -  2566  จ านวน 3  ต าแหน่ง 3  อัตรา  เพื่อช่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ   ทั้งน้ีจะ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  โดยยึดหลักสมรรถนะ
ความเท่าเทียมในโอกาส  และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วย  กระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม  และ
โปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  น้ัน 

  อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับปรับปรุงถึงฉบับที่ 6 ) ลงวันที่  30  มิถุนายน  
พ.ศ.2547 หมวด 4  ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
อุบลราชธานี  จึงประกาศรับสมัครบุคคลส าหรับการสรรหาและเลือกสรร      เพื่อบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   ดังรายละเอียดของต าแหน่งที่เปิดรับสมัครดังน้ี  

   1.  ประเภทและต าแหน่งของพนักงานจ้างท่ีสรรหา    
๑.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ   สังกัด กองสวัสดิการสังคม   

   1.1.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จ านวน    1 อัตรา  
   1.1.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน    1 อัตรา  
  1.2 พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด ส านักปลัด 
   2.1 ต าแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์  จ านวน    1 อัตรา 
    2.  ลักษณะงานและความรับผิดชอบในต าแหน่งของพนักงานจ้าง 
   รายละเอียดลักษณะงาน  ความรับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้างต าแหน่ง
ต่าง ๆ  ก าหนดตามที่แนบท้ายประกาศ  (ผนวก ก.) 

    3.  ก าหนดระยะเวลาการจ้าง 
  3.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และ  

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
  3.1.1 มีก าหนดสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  3  ป ีหรือระยะตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  โดยทั้งน้ี  การต่อสัญญาจ้างหรือการสิ้นสุดสัญญาจ้างจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนดในประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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 3.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

3.2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เดือนละ 9,400.- บาท 
3.2.2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  เดือนละ 10,840.- บาท 
3.2.3 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  เดือนละ 11,500.- บาท 

  3.3  พนักงานจ้าง ต าแหน่ง  คนงานท่ัวไป 
   3.3.1  มีก าหนดสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  1  ปี  
  โดยทั้งน้ี  การต่อสัญญาจ้างหรือการสิ้นสุดสัญญาจ้างจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนดในประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

3.3.2  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  9,000.- บาท  
 4. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   ดังนี้ 
  (4.1) คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ  ก.อบต.
อุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับปรับปรุงถึงฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2547  ข้อ 18 และข้อ 19   ดังต่อไปน้ี   
  (4.1.1) มีสัญชาติไทย 
  (4.1.2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  และไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์   

(4.1.3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4.1.4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล  
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง 
  (4.1.5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  (4.1.6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (4.1.7) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา   
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (4.1.8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (4.1.9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ไม่รับสมัครและไม่ให้เข้ารับการเลือกสรรส าหรับพระภิกษุสามเณร 
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว.9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือส านักงาน ก.ท.ด่วนมาก ที่ 
มท 0311/ว5626 ลงวันที่ 23 มกราคม  2521  และความในข้อ  5   ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 
กันยายน 2521  
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  (4.2) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
น้ัน ตามแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ก.) 

 5. วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
  5.1   ใบสมัคร    ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่ ส านักปลัด    องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ต าบลหัวเรือ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   
  5.2   ก าหนดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี  15  กันยายน  –  24  กันยายน 2563  ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   ระหว่างเวลา  08.30–16.30  น.        
( เว้นวันหยุดราชการ ) โดยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ                                      
โทรศัพท์หมายเลข  045-950330 
  5.3  วิธีการยื่นใบสมัคร 
  5.3.1  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละ เอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง  
ครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง  อย่างละ  1  ชุด  มายื่นในวันรับสมัคร  ดังน้ี
   (1) ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่       ระบุ
สาขาที่จะสมัคร  กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าว เป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ  1  ฉบับ 

(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า     ขนาด  1  น้ิว ถ่ายคร้ังเดียวกัน
ไม่เกิน  6 เดือน (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน  3  รูป  โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ที่ด้านหลัง
รูปถ่ายทุกรูป 

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน                      จ าวน    1  ชุด  
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ชุด 
(5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบลจังหวัดอุบลราชธานี  เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล   
หมวด  13  การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ข้อ   392  ลงวันที่   24ตุลาคม   2545  ซึ่งออกไม่เกิน  1 เดือน 
นับต้ังแต่วันตรวจร่างกาย 
   (6) ใบรับรองผ่านการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือใบยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
(สด.37) 

(7) เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  (ถ้ามี) 
   (8) ใบอนุญาตขับรถยนต์  ( ส าหรับต าแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์) 

5.3.2 ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกต้องแจ้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย 
ของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 

5.3.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
  5.3.4 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วย  ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษา  ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะส าหรับผู้น้ันต้ังแต่ต้น  
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6.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครส าหรับต าแหน่งที่ต้องการเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกสรรในอัตราต าแหน่งละ 
100.- บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรเพื่อเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาเพื่อเลือกสรรในคร้ังน้ีทั้งหมด  เน่ืองจากมี
การทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตน้ัน            

7. หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลและวิธีการประเมิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐาน  เพื่อเข้า 

รับการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ 28  กันยายน 2563  เวลา  13.00 น.   เป็นต้นไป  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ต าบลหัวเรือ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   
และทาง  WWW.huaruea.go.th 

7.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคล และวิธีการประเมิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ จะยึดหลักสมรรถนะของบุคคลที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการ 

ปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังน้ี 
7.1.1 การสอบข้อเขียนภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
ส าหรับผู้สมัครทุกต าแหน่ง  ให้ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี ( ภาคผนวก  ข. ) 

  7.1.2 การสอบสัมภาษณ์ ( ความเหมาะสมกับต าแหน่ง) ส าหรับผู้สมัครทุกต าแหน่ง คะแนนเต็ม  
100   คะแนน  รายละเอียดตาม  ( ภาคผนวก ข ) 
  - ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สมัคร  โดยดูจากประวัติ
การท างานหรือประสบการณ์ในการท างานในลักษณะงานที่เคยปฏิบัติความรับผิดชอบและประสบการณ์ในการ
ท างานที่ผ่านมา  
  - ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานโดยดูจาก
บุคลิกภาพ  ประวัติการศึกษา  และประวัติการท างาน 
  - คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เช่น  ลักษณะร่างกาย
เหมาะสมกับงานในหน้าที่  ความสามารถพิเศษและปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม  เป็นต้น  
  8.วัน  เวลา  และสถานท่ี  เข้ารับการเลือกสรรฯ 
8.1 ภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ( สอบข้อเขียน )  ทุกต าแหน่ง 

วัน  เดือน ปี เวลา วิชาที่ทดสอบ 

      1  ตุลาคม 2563 
09.00 – 11.00 ภาคความรู้ทั่วไป 
13.30 – 15.30 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
8.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ทุกต าแหน่ง 

วัน  เดือน ปี เวลา วิชาที่ทดสอบ 

   2  ตุลาคม 2563 

09.00 น. - 10.00 น. - ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน  
10.00 น. – 11.00 น. - ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 
11.00 น. – 12.00 น. - คนงานทั่วไป   

  
  

/สถานที่สอบ... 
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สถานที่สอบ ณ ห้องอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ โดยผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบการสอบฯ โดยเคร่งครัด  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ( ภาคผนวก ข.) 
 9.เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ท าคะแนนได้ในแต่ละภาคตาม
หลักเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ    60   ทั้งน้ี   จะค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลและสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้วย 

10. การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
         10.1 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียงตามล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  

ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ผู้ได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
   10.2  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่าง
เดียวกันน้ันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว ให้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกคร้ังก่อนเป็นอันยกเลิก  เว้น
แต่  ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก  ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกมีอายุเกิน  1  ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชี  ผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่ แล้วแต่กรณีก็ให้การขึ้นบัญชีคร้ังก่อนน้ัน
ยังคงมีผลใช้ต่อไป  แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 30 วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีน้ันมีอายุครบ 1 ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกใหม่ แล้วแต่กรณี            

 10.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี  ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้น้ีไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ       

(1) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก  
 (2) ผู้น้ันไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ
ก าหนด  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น  และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้ง ให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่ น้อย
กว่า 10 วันนับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

(3) ผู้น้ันมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่ง
ที่ได้รับการคัดเลือก  

(4) ผู้น้ันประสงค์จะไม่รับการบรรจุแต่งต้ังในต าแหน่งที่รับการคัดเลือก 
 

11. ประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร    
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  จะประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือแต่งตั้ง 

บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในวันท่ี  7 ตุลาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหัวเรือ   และทางเวปไซต์  www.huaruea.go.th 

 12. การบรรจุและแต่งตั้ง  
  12.1 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   จะต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในวันท าสัญญาจ้าง ดังน้ี 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 

http://www.huaruea.go.th/


(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
/(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกาย... 

-๖- 
 

(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น 
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

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

กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย         
ประมาท หรือความผิด  ลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

  12.2  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามล าดับ ถ้าผู้ได้รับการคัดเลือกสอบถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนด 
ไว้ตามประกาศฯ น้ี จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ  เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ การให้ได้รับเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  จะบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกในอัตราที่ทางคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.) ก าหนด  โดยเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของทางราชการก าหนด  
  12.3  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ จะบรรจุและแต่งต้ังก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต) ก่อน 
 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ   วันที่   1  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 

 

(ลงชื่อ) 
( นายวีระชาติ  จันทรภรณ์ ) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 


