
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  อ าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  มีความประสงค์จะสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

  อาศัยอ านาจตามแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชุมพร  เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  
๒๕๕๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทัว่ไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
      พนักงานจ้างทั่วไป 
   ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  ๑  อัตรา 
       

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ดังนี้ 
      ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
          (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี  (นับถึงวันที่สมัคร) 
          (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน   
     ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น    
     ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

                    ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                    ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

          ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
                    ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                    จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
          (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง   หรือ  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
           (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง 
     อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

            (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือ  ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
                      (๙)  ไม่เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   



         รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
            
  

/๒.๒ คุณสมบัติ... 
 

- ๒ - 
 
       ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
   - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้  
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาล ปฐมวัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์  และสังคม ให้กับเด็กเล็กเพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล  ปฐมวัยต่อไป  
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก แทนบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

   ๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  สามารถติดต่อ
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  อ าเภอเมือง
ชุมพร  จังหวัดชุมพร  ตั้งแต่วันที่  ๑๒ – ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลา
ราชการ  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทรศัพท์  ๐ ๗๗๕๑ ๐๘๒๑   

   ๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
       ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน      
พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง  และส าเนารับรองความถูกต้อง  อย่างละ  ๑  ชุด  ไปยื่นในวันสมัคร  ดังนี้ 
    ๔.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     
    ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน        
    ๔.๓ ส าเนาวุฒิการศึกษา   
    ๔.๔ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดชุมพร  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ซึ่งออกไม่เกิน  ๑  เดือน  นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 
    ๔.๕ ภาพถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๓ x ๔  เซนติเมตร     
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๑  ปี  จ านวน  ๓  ใบ  (ให้เขียนชื่อ – สกุล  หลังรูป)  
    ๔.๖ หลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  
ใบรับรองการผ่านงาน   
    ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป  และคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัคร  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ก าหนด  ในกรณีที่มีการ



ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ก าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วน  จะถือว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
    หากตรวจสอบภายหลังพบว่า  ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนาจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง              
เป็นพนักงานจ้าง ในต าแหน่งใด ๆ 

    
           /๕. การประกาศ.. 
 
 

- ๓ - 
 

   ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ในวันพฤหัสบดีที ่ ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา อ าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  และเว็ปไซต์  www.bannachumphon.go.th 

   ๖. วัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
    (๑) การสอบประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค  ก)        
และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  ในวันจันทร์ที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.            
เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  

   (๒) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ในวันจันทร์ที่  ๒๖
มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา       
   ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกคนจะต้องสอบภาคความเหมาะกับต าแหน่ง  (ภาค ค.)  สอบสัมภาษณ์                
ซึ่งจะด าเนินการต่อเนื่องโดยยังไม่ตรวจข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 

   ๗. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
       ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันอังคารที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น.       
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  อ าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  และเว็ปไซต ์
www.bannachumphon.go.th 

   ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยยึดหลัก  
“สมรรถนะ”  ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  โดยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป               
(ภาค ก)  และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  และภาคความเหมาะกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)   
   ๘.๑ ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

http://www.bannachumphon.go.th/
http://www.bannachumphon.go.th/


   ๘.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   ๘.๓ คุณลักษณะอ่ืน ๆ  ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

     ๙. เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้าง 
         เกณฑ์การตัดสิน 
         บุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ ซึ่งเมื่อด าเนินการสอบ
เสร็จสิ้นในแต่ละภาค  จึงจะด าเนินการประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดขึ้นบัญชี
ผู้สอบได้ในล าดับที่ ๑  
   กรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน  จะพิจารณาจากผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้สอบได้ในล าดับดีกว่า       
 
         ระยะเวลาการจ้าง 
         ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ 2561 จ านวน 6 เดือน อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ   
๙,๐๐๐  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  ๑,๐๐๐  บาท  
 
 

/(๑๐) การขึ้นบัญชี... 
 

- ๔ - 
 
   ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ 
         ๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้โดยเรียงล าดับจาก
คะแนน  จากผู้สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน  ให้ผู้สอบคัดเลือกที่มี
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
        ๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน  ๑  ปี              
นับแต่วันขึ้นบัญชี  ทั้งนี้ภายใน  ๑  ปี  หากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนามีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ในต าแหน่งดังกล่าวขึ้นใหม่  ให้เป็นการยกเลิกบัญชีนี้ไป 
        ๑๐.๓ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้  และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  คือ        
    (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในต าแหน่งที่สอบได้ 
    (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพ่ือเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่ก าหนด  เว้นแต่มีเหตุ
จ าเป็น  ทั้งนี้ข้ึนอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 



 
 

(นายธรรมนูญ    ศรีนวล) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


