
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

_________________________ 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  อ าเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด     
สุราษฎร์ธานี เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
       ๑.๑  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งคนงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
 รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 

     2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีในวันรับสมัคร 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด     

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(๙)  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลมายื่นด้วย 

 
/     2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
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     2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

แนบท้ายประกาศนี ้

3.  การรับสมัคร 
      3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

ด้วยตนเองได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  อ าเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่       
8 – 16  ตุลาคม 2558  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิ มเติมได้ที่  ส านักงานปลัด อบต.                   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ โทรศัพท ์0-7735-9522 ต่อ 11 

       3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

  (๑)  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑ ฉบับ 

  (3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน    
๖ เดือน(นับถึงวันสมัคร) และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปทุกรูป จ านวน ๓ รูป 
  (4) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  (5) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง     
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก       
ผู้มีอ านาจ อนุมัตภิายในวันที่สมัครจ านวน 1 ฉบับ  
  (6) ส าเนาเอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จ านวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล     
ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
 

  ทั้งนี้ ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับให้ใช้กระดำษ A๔ เท่ำนั้น โดยให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรอง
ส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 
      3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จ านวน  
๑00 บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต
หรอืส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือ
ส่อไปในทางทุจริตนั้นได ้
      3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด   
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการ      
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น 

/4.  การประกาศรายชื่อ... 
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 4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 
และจะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบทา้ยประกาศนี้ 
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า     
ร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้        
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี       
 8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้าง ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ ก าหนด 

   ประกาศ ณ วันที ่ 30   เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
 

(นายนิรพล  ใจสมุทร) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 

1.  ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป    
     ชือ่ต าแหน่ง   คนงานทั่วไป 
     หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและงานอ่ืนที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับและตรวจสอบโดยใกล้ชิด       
หรือตามค าสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป จัดตกแต่งสวนดอกไม้ สวนไม้ประดับ ปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษา
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ อบต. ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารส านักงานและวัสดุอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ผู้มาติดต่อเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า ถนน ค าร้องที่ไป ฯลฯ ภายในส่วนโยธา 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2. คุณสมบัติเฉาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
 2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่   
3.  ระยะเวลาการจ้าง การท าสัญญาจ้าง มีก าหนดคราวละไม่เกิน 1 ปี 
4.  อัตราว่าง   จ านวน ๑ อัตรา 
5.  ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทน ๙,0๐๐ บาท/เดือน 
6.  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
7.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

        ผู้สมัครต้องรับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประสบการณ์ อุปนิสัย ทัศนคติ คุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ จะท าการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการต่างๆ  ตามหลักเกณฑข์้างต้น 
 ๒.  วธิีการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

๒.๑  ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องแต่งกายชุดสุภาพ 
๒.๒  ผู้เข้ารับการเลือกสรรไปถึงท่ีท าการเลือกสรรก่อนก าหนดเวลาด าเนินการเลือกสรร พร้อมน าบัตร

ประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย 
๒.๓  ผู้เข้ารับการเลือกสรรไม่มาตามก าหนดเวลา  จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร 
๒.๔  ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาสอบ 
๒.๕  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่เลือกสรรโดยเคร่งครัด 
๒.๖  ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการเลือกสรรนี้  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตในการเลือกสรร

คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าว 
 
 
 
 
 


