
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ 
***************************************** 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา   
  อาศัยอ านาจตามหมวด ๔ ข้อ ๑๘ , ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง       
    1.1 พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  จ านวน   1  อัตรา 
    รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร 
     ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
   ๑) มีสัญชาติไทย  
  ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี ในวันรับสมัคร 
  3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบหรอืเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ดังต่อไปนี้   
   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/๗) ไม่เป็นผู้… 
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  7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของ รัฐ 
  8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
  10) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แต่ละ
ต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 

 ๓. การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ 
 3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
   1. ให้ผู้สมัครสอบรับใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  
จังหวัดชัยภูมิ  
   2. การสมัครสอบ ผู้ที่จะสมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเอง  ณ  
ส านักงานปลัด (งานบริหารงานบุคคล) องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๙ ธันวาคม 25๖๓  เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้
ที่  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล โทร. 0๔๔-๘๕๙๔๐๑ -๒ หรือ ทางเว็บไซต์ 
www.Huatalae.go.th   

 ๓.๒. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
       ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
พร้อมทั้งน าเอกสารประกอบ  ดังนี้     
               1) รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ส าหรับติดใบสมัคร และบัตรประจ าตัวสอบ            จ านวน  3  รูป  
               2) ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  2  ฉบับ 
               3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  2  ฉบับ 
               4) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่ตรวจร่างกาย จ านวน  1  ฉบับ 
               5) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลอย่างใดอย่างหนึ่ง (ปริญญาบัตร หรือรายงานผลการ
เรียน Transcript) ที่แสดงว่าเป็นวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร (ถ้ามี)   จ านวน  2  ฉบับ 

  6) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบทหารกองเกิน  
(สด.1)   จ านวน  1  ฉบับ 

 
/ส าหรับการรับ…… 
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       ส าหรับการรับสมัครสอบในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ และหากตรวจสอบภายหลังว่า ผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  
หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

  ๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
                ผู้สมัครเพ่ือคัดเลือกและเลือกสรร ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท 
โดยช าระค่าธรรมเนียมในวันสมัคร 

 ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงานจ้าง ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ หรือทางเว็บไซต์  www.Huatalae.go.th   

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.)  
        - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละภาค

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามล าดับคะแนน

สอบที่ได้  ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลและ
ทางเว็บไซต์ www.Huatalae.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
ตามล าดับในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันพิจารณาให้ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

      การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรแต่ละต าแหน่งไว้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันอีก 
และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบได้ใหม่แล้ว บัญชีการสอบครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  

      ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว 
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลา 

  (4) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกบัญชีผู้นั้น
สอบคัดเลือกได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

 8. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรร 
       ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์บริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
ก าหนด หากภายหลังพบว่าผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศขาดคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัครไว้จะถือว่าผู้นั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 

/จึงประกาศ…… 

http://www.huatalae.go.th/
http://www.huatalae.go.th/
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

         ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓   
 
 

        
        (นายวีรภาส   ตันติปัญจพร) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
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ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทน 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
๑. ประเภทพนักงานจ้าง  

-  พนักงานจ้างทั่วไป  

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
          1. ปฏิบัติงานในการเก็บ ขนขยะทุกวันท าการและรักษาความสะอาด ดูแลรักษาถังขยะให้มี
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

     2. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
     3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

     2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่   

๔. อัตราค่าตอบแทน 
-  อัตราค่าตอบแทน  ๙,๐๐๐  บาท  และค่าครองชีพ  ๑,๐๐๐   บาท  
   ได้รับอัตราค่าตอบแทน  ๑๐,๐๐๐.- บาท/เดือน 

 ๕. ระยะเวลาการจ้าง   
  -  ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี   
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ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่  ๒๔  พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
คุณสมบัติส่วนตัว 

1.  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
2.  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
3.  มนุษยสัมพันธ์ 
4.  ทัศนคติ แรงจูงใจ 
5.  ประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน 

 

 
20 
20 
20 
20 
20 

 
 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม ๑00  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


