
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้างทั่วไป 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  มีความประสงค์จะสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

  อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๘ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)     ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

   พนักงานจ้างทั่วไป 
   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  จ านวน  1   อัตรา 

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ดังนี ้

   ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑)  เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย 
    (๒)  มีสัญชาติไทย 
    (๓)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี  (นับถึงวันที่สมัคร)  
    (๔)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๕)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ   
          จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็น  
          ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
     ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
     ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
     ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
     ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ใน 



          พรรคการเมือง 
    (๗)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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     (๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า 
         ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือ 
         ความผิดลหุโทษ 
            (๙)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 
          อื่นของรัฐ 
                    (๑๐) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน 

          อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
      ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

   ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชุมพรก าหนด แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้ (ผนวก ก) 

  ๓. เงินเดือนที่จะได้รับ 

   ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้รับการจ้างในต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ได้รับค่าจ้างเดือนละ  
9,000 บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท  

   4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  
ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐น. ในวันและเวลาราชการ สอบถาม
รายละเอียดได้ที่  โทรศัพท์ ๐๗๗ ๕10 ๘๒1   

  5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน      
พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง  และส าเนารับรองความถูกต้อง  อย่างละ ๑ ชุด ไปยื่นในวันสมัคร  ดังนี้ 
    5.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     
   5.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน        



   5.๓ ส าเนาวุฒิการศึกษา   
   5.๔ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ 
          พนักงานส่วนต าบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
          ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน  นับต้ังแต่วันตรวจร่างกาย 
   5.๕ เอกสารหลักฐานการเกณฑ์ทหาร  (สด.๙)  (ถ้ามี)   
   5.๖ ภาพถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใสแ่ว่นตาด า  ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร      
          ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๑ ปี จ านวน  ๓  ใบ (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูป)  
   5.๗ หลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี)  เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือตัว 
          ชื่อสกุล  ใบรับรองการผ่านงาน 
  ส าเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับใช้กระดาษ A 4 และรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมเซ็นชื่อก ากับ 
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   ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่าง ๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ก าหนด  ในกรณีที่มีการผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ก าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

   หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนาจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้ างเป็น
พนักงานจ้าง ในต าแหน่งใด ๆ 

  ๖. ค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบแข่งขัน 

   ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน คนละ ๑๐๐ บาท 

  7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา และ สถานที่สอบ 

    ๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต า บล บ้ า นน า  ใ น วั นที่  2 4  ม ก ร าคม  2 5 6 1  โ ท รศั พท์  0 7 7  5 1 0  8 2 1  ต่ อ บุ ค ล าก ร แ ล ะ ที่ 
WWW.BANNACHUMPHON.GO.TH 

   ๗.๒ ประกาศวันสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา       
ในวันที ่24 มกราคม 2561 โทรศัพท์ 077 510 821 ตอ่บุคลากรและที่ WWW.BANNACHUMPHON.GO.TH 

 8. วิธีการสอบแข่งขัน 

http://www.bannachumphon.go.th/
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    8.1 การสอบประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)    
ในวันที่ 26 มกราคม 2561 

  9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

   ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ในวันจันทร์ที่  
29  มกราคม 2561  โทรศัพท์ 077 510 821 ตอ่บุคลากรและที่  WWW.BANNACHUMPHON.GO.TH 

 10. หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยยึดหลัก  
“สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด โดย
วิธีการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งประกอบด้วย 
  10.๑ ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   10.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   10.๓ คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 11. เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้าง 
   เกณฑ์การตัดสิน 
  บุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
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   ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท เงิน
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

  ๑2. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ 

   ๑2.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้โดยเรียงล าดับจาก
คะแนน  จากผู้สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน  ให้ผู้สอบคัดเลือกที่มี
ล าดับสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๑2.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน  ๑ ปี นับแต่
วันขึ้นบัญช ี 
   ๑2.๓ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้  และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  คือ    
   (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในต าแหน่งทีส่อบได้ 
    (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพื่อเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่ก าหนด  เว้นแต่มีเหต ุ
          จ าเป็น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก 
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  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที ่  5   มกราคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 

(นายธรรมนูญ   ศรีนวล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผนวก ก.  

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

ลงวันที่  5 มกราคม  พ.ศ. 2561 
******************** 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และคณุสมบัติเฉพาะต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 

  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  

     ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ  

    ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   



   มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที ่

   
 

 
(นายธรรมนูญ   ศรีนวล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

 

 

 

 

 

 

 

 


