
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเปนพนักงานจาง 

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

  ดวยองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค

จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด

ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  และที่แกไข

เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมี

รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

  ๑. ประเภทของพนักงานจาง 

  ๑.๑ พนักงานจางตามภารกจิ  จํานวน  ๒  ตําแหนง  ๒  อัตรา  ประกอบดวย 

        ๑.๑.๑  สํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  จํานวน  ๑  ตําแหนง  ๑  อัตรา  คอื 

    (๑)  ผูชวยนักวชิาการสาธารณสุข จํานวน    ๑    อัตรา 

        ๑.๑.๒  กองชาง     จํานวน  ๑  ตําแหนง  ๑  อัตรา  คอื 

    (๑)  ผูชวยนายชางเขียนแบบ  จํานวน    ๑    อัตรา 
  

  ๒. ผูไดรับการจางเปนพนักงานจางตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี้ 

  ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครสอบ ดังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  ดังนี้ 

        ๑) มีสัญชาตไิทย 

        ๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบรบิูรณ และไมเกนิ ๖๐ ป 

        ๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

        ๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรอืเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน 

สําหรับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้ 

    (ก)  โรคเรื้อนในระยะตดิตอ  หรอืในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจของสังคม 

    (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 

    (ค)  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจของสังคม 

   (ง)  โรคติดยาเสพตดิใหโทษ 

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
        



๒ 

 
        ๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน

พรรคการเมือง 

       ๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบรหิารทองถิ่น คณะผูบรหิารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 

       ๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

       ๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรอืไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

       ๙) ไมเปนขาราชการหรอืลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอืพนักงานหรอืลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 

  ๒.๒  คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

   - ตําแหนง  ผูชวยนักวชิาการสาธารณสุข(ตามเอกสารแนบทายหมายเลข ๑) 

   - ตําแหนง  ผูชวยนายชางเขียนแบบ  (ตามเอกสารแนบทายหมายเลข ๑) 

  ๓.  การรับสมัคร 

  ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

   ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร  ขอรับและยื่นใบสมัครพรอม

หลักฐานดวยตนเองไดที่ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งแต  วันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓  ในวันและเวลาราชการ  สําหรับ

พระภิกษุ  สามเณร  นักพรตหรอืนักบวช ไมมีสทิธสิมัครเขารับการสรรหาและเลอืกสรร 

  ๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 

   ๓.๒.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้ง 

เดยีวกันไมเกนิ ๖ เดอืน นับถงึวันสมัคร        จํานวน ๓  รูป 

   ๓.๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน ๑  ฉบับ 

   ๓.๒.๓ สําเนาทะเบยีนบาน    จํานวน ๑  ฉบับ 

   ๓.๒.๔ ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ  จนไมสามารถ

ปฏิบัตหินาที่ได หรอืเปนโรคทีต่องหามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน อบต. (ก.อบต.) กําหนด ซ่ึงออก

ใหไมเกิน ๑ เดอืน(ใชฉบับจรงิ)        จํานวน ๑  ฉบับ 

   ๓.๒.๕ สําเนาหนังสอื แสดงคุณวุฒิการศกึษา ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง

ตามคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบ (แสดงพรอมตนฉบับ) โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับ

อนุมัตกิอนวันที่สมัครสอบ            จํานวน  ๑  ชุด 

   ๓.๒.๖ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ทะเบยีนสมรส  ทะเบยีนหยา  ใบสําคัญ

การเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล  ใบทหารกองเกนิ (สด.๙) ฯลฯ     อยางละ  ๑  ฉบับ  



๓ 

 
***หมายเหต ุท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงช่ือกํากับไว

ดวย 

  ๓.๓  คาธรรมเนยีมการสมัคร 

   ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมคาสมัครสอบ ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท (ชําระในวัน

สมัคร) เม่ือผูสมัครจายคาธรรมเนยีมในการสมัครแลว จะไมจายคนืใหในทุกกรณี 

  ๓.๔  เงื่อนไขการรับสมัคร 

   ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ       

และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับ

สมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตอง

ครบถวน 

    ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิ

การศกึษาไมตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัคร อันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตาม

ประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใด   ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหา

และการเลอืกสรรครัง้นี้เปนโมฆะสําหรับผูนัน้ ตัง้แตตน 

  ๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา  และ

สถานท่ีเขารับการสรรหาและเลือกสรร 

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ

เลอืกสรรในวันพุธท่ี  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ณ ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา  

จังหวัดชัยภูมิ 

   กําหนดการประเมินสมรรถนะใน วันศุกรท่ี  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ ที่

ทําการองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีหลักเกณฑดังนี้   

        ๔.๑  สอบภาควชิาความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา ๐๘.๓๐ น. และ

ภาควชิาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ในวันศุกรท่ี  ๓  กรกฎาคม  

๒๕๖๓   ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ 

       ๔.๒  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)       

(สอบสัมภาษณ) วันศุกรท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  

อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ   

       ๔.๓  สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) โดยผูสมัครสอบจะตองสอบผาน

ภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)  และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง(ภาค ข.) ตามเกณฑ

การตัดสิน (รอยละ ๖๐)  หรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณาตามความ

เหมาะสม  จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ในวันศุกรท่ี  ๓  กรกฎาคม 

๒๕๖๓   เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป  ณ ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  



๔ 

 
  ๕.  หลักเกณฑและวธิกีารเลอืกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน โดยยึดหลัก 

“สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใชสําหรับปฏิบัติงานในตําแหนง  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ

เลอืกสรรที่องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  กําหนดข้ึน ซ่ึงประกอบดวย 

  (ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัตงิาน 

  (ข) ความสามารถหรอืทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัตงิาน 

  (ค) คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลที่จําเปนหรอืเหมาะสมตอการปฏิบัตงิาน ในการเลือกสรร

ตามประกาศองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา จะประเมินสมรรถนะ ขางตน โดยใชการสอบขอเขียน และ

การสอบสัมภาษณตามความเหมาะสมในแตละตําแหนง  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

(เอกสารแนบทายหมายเลข ๑)  

  ๖.  หลักเกณฑการตัดสนิ 

       ๖.๑ คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  จะดําเนินการในรูปของ

คณะกรรมการโดยยึดหลักสมรรถนะ  ความเทาเทียมในโอกาสและประโยชนของทางราชการ  ความรู

ความสามารถ  ความเสมอภาคและความเปนธรรมเปนหลัก 

        ๖.๒  ผูที่ผานการคัดเลอืกจะตองไดรับคะแนน  ในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวารอย

ละ  ๖๐  โดยการดําเนนิการจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได 

        ๖.๓  การข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการสรรหาและเลอืกสรร  โดยเรยีงตามลําดับคะแนนรวม

สูงสุดลงมายังผูสอบผานที่ไดรับคะแนนต่ํากวาตามลําดับ  กรณีที่มีผูผานการเลือกสรรไดคะแนนรวมเทากัน

จะใหผูที่ผานการเลือกสรรไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา      

ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ก็ใหผูรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูง

กวา 

       ๖.๔  บัญชีรายช่ือผูผานการสรรหาและเลอืกสรร กําหนดใหบัญชีมีอายุใชไดไมเกิน ๑ ป  

แตถามีการสรรหาและเลอืกสรรในตําแหนงเดยีวกันนัน้อีก  และไดข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร

ไดในตําแหนงเดยีวกันใหมแลว  บัญชีผูผานการเลอืกสรรในตําแหนงดังกลาวในครัง้กอนเปนอันยกเลกิ  

  ๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลอืกสรร 

  องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  จะประกาศรายช่ือผูผานการสรรหาและเลือกสรร

ตามลําดับคะแนนที่สอบได  ในวันอังคารท่ี  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวน

ตําบลภูแลนคา  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ   

   องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  จะข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรได  เปน

เวลา  ๑  ป  นับตัง้แตวันประกาศผลการคัดเลอืกและบัญชีผูผานการสรรหาและเลอืกสรรไดครั้งนี้เปนอัน

ยกเลกิ  ตามกรณใีดกรณหีนึ่ง  ดังนี้ 



๕ 

 
        ๗.๑  ผูผานการสรรหาและเลอืกสรรไดขอสละสิทธิรับการจางในตําแหนงที่ผานการ

เลือกสรรได   

        ๗.๒  ผูผานการสรรหาและเลอืกสรรไมมารายงานตัว  เพื่อรับการจางภายในเวลาที่

กําหนด 

        ๗.๓  ผูผานการสรรหาและเลอืกสรรมีเหตุไมมาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาที่จะ

จางในตําแหนงที่ผานการเลอืกสรรได 

        ๗.๔  องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาขอสงวนสิทธิประกาศยกเลิกบัญชีกอน

กําหนดได  โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาประกาศใหมีการ

สรรหาและเลอืกสรรข้ึนใหมในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดยีวกันนี้แลวแตกรณี 

   ๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลอืกสรร 

      องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา   จะสั่งจางผูที่ไดรับการสรรหาและเลือกสรร

ตามลําดับที่ประกาศข้ึนบัญชีไว   

      ระยะเวลาการจาง 

      พนักงานจางตามภารกจิ  กําหนดระยะเวลาการจางไมเกนิคราวละ  ๔  ป  

     คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกจิ   

   - ตําแหนงผูชวยนักวชิาการสาธารณสุข  อัตราคาจางเดอืนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  

    - ตําแหนงผูชวยนายชางเขียนแบบ  อัตราคาจางเดอืนละ  ๑๑,๕๐๐  บาท  

และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิกําหนด  และจะตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ(ก.อบต.) จงึจะทําสัญญาจางได  
    

  ผูใดประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลอืกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตําบลภูแลนคา  ตดิตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดที่สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ  หรือหมายเลขโทรศัพท  ๐ ๔๔๐๕ ๖๕๘๐-๑  ในวันและเวลาราชการ  

หรอืเว็บไซด www.phulanka.go.th 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

         (นายนยิม  ดเิรกศลิป) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 


