
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

....................................... 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะ
ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่ว่าง ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ( ประจ าปีงบประมาณ 2561-1263) เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๑๘  ข้อ ๑๙ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕4๗  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิปูน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
   ต าแหน่ง คนงาน    จ านวน   ๑  อัตรา 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป ผู้ท่ีจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
   2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกปี 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
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2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง/ลักษณะงานและอัตราค่าตอบแทน 
ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามบัญชีลักษณะงาน 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง แนบท้ายประกาศนี้ 
 

3. การรับสมัคร  
3.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัคร  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  

อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2  กรกฎาคม  2563 (เวลา ๐๘.๓๐–
๑๖.๐๐ น.) ในวันเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
โทรศัพท์ ๐7๕-466-348 หรือ WWW.pipun.go.th 

3.2 เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
(๑) ส าเนาวุฒิการศึกษา   จ านวน ๑ ฉบับ 
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน 1 ฉบับ  
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 
      (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 3 รูป 
(๕) ใบรับรองแพทย์   จ านวน 1 ฉบับ  
(๖) หลักฐานอื่น เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
- ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท 

 

3.4  เงื่อนไขการสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจ าต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
หลักสูตร และวิธีการสอบแข่งขัน ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเลือกสรรเพ่ือ
เป็นพนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ในวันที่  7 กรกฎาคม 2563  โดยปิดประกาศไว้ ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน หรือ ในวันWWW.Pipun.go.th และ ก าหนดวันประเมินสมรรถนะ  
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างและเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับสอบที่

ไดใ้นวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่
มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนก าหนด 

    
ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 
 

(นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป 
 1.1 ชื่อต าแหน่ง คนงาน 
   ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 2.1 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ ความสามารถ 
    1.1 ประวัติการศึกษา 
    1.2 ความรูเ้กี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
    1.3 ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย อบต., ระเบยีบพนักงานจ้าง 
    1.4 ประวัติการท างานและประสบการณ ์
    1.5 ความรูเ้ฉพาะต าแหน่ง 
    1.6 ความรอบรู้ในงานท่ีจะปฏบิัติ 
    1.7 ความสามารถต่อการปฏบิัติงานในหน้าท่ี 
    1.8 ความสามารถในการใช้ภาษ 
2. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนะคติ 
    2.1 ประวัตสิ่วนตัว 
    2.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
    2.3 วุฒิภาวะ และการควบคมุอารมณ ์
    2.4 ปฏิภาณไหวพริบ 
    2.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
    2.6 มนุษยสมัพันธ์และการแสดงออก 
    2.7 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพในการปฏิบตัิงาน 
    2.8 ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน  
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โดยวิธีการสัมภาษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีการสัมภาษณ ์

รวม 100  
 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 1. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่  10  มิถุนายน  2563 

 
1. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป 
 1.1 ต าแหน่ง คนงาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
1.2 ระยะเวลาการจ้าง มีก าหนดสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 
1.3 อัตราว่าง  1  อัตรา 
1.4 ค่าตอบแทน  9,000.- บาท/เดือน รวมค่าครองชีพ 1,000.- บาท/เดือน 
1.5 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศคณะพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2547  
 


