
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง   
ขององคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 
******************************** 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความ
ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ทั่วไป  ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ. 2558  จํานวน  ๑  ตําแหนง 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียนบริหารบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง
หมวด ๔  ขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕8  ในตําแหนงตอไปน้ี 

๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
     ๑.๑ พนักงานจางท่ัวไป 
  - ตําแหนง  คนงานทั่วไป   จํานวน  ๑ อัตรา 

๒.  คุณสมบัติ ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ    
สรรหาและเลือกสรร 

 ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป  ผูสมัครสอบซึ่งจะไดรับการจาง ตองมีคุณสมบัติของพนักงานจาง
ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
พนักงานจาง  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ดังน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบป 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรค ตามที่ กําหนดไวในประกาศกําหนดเปนโรคที่เปนลักษณะตองหาม
เบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออกหรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานลูกจางของหนวยงานอื่น

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานจางหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
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(๑๐)  หากเปนผูเคยปฏิบัติงานหรือมีประสบการณหรือเกี่ยวของกับงานที่จาง             
จะไดรับการพิจารณากอน 
 หมายเหตุ  ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปน      
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะ
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ินและตองนําใบรับรองแพทย  ซึ่งออกให     
ไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสําหรับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน มาย่ืนดวย 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
       ผูสมัครตําแหนง  คนงานทั่วไป  จะตองมีคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่

องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  กําหนดแนบทายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปน

พนักงานจางทั่วไป (ผนวก  ก.) 

๓.  อัตราคาตอบแทนท่ีไดรับ 
 คนงานทั่วไป   ไดรับคาตอบแทน  9,000  บาท  

4.  การรับสมัคร 
            4.๑  วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
        ผูประสงคจะสมัครสอบ ขอรับใบสมัครสอบและย่ืนใบสมัครสอบดวยตนเองต้ังแตวันที่ 
22  มิถุนายน – 30 มิถุนายน  ๒๕๕8  ในวันและเวลาราชการ  ณ  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ไสหมาก  อําเภอ เชียรใหญ   จังหวัดนครศรีธรรมราช  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซ ต 
www.saimak.go.th  หรือสอบถามไดที่เบอรโทร ๐ - ๗๕๓๘ - ๖๒๑๘ 
            4.๒  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 

     ผูสมัครจะตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและ
ครบถวน  พรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริง  และสําเนารับรองความถูกตอง  ดังน้ี 

(๑)  สําเนาวุฒิการศึกษาและพรอมรับรองสําเนา  จํานวน  ๒  ฉบับ 
     (กรณีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงระบุ) 
(๒)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว  จํานวน  ๓  รูป  

ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน โดยใหผูสมัครเขียนช่ือ-สกุล ตําแหนงที่สมัครสอบ
ไว  ดานหลังรูปถายทุกรูป 

(๓)  สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนา  จํานวน  ๒  ฉบับ 
(๔)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนา จํานวน  ๒  ฉบับ  
(๕)  ใบรับรองแพทย ที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่กําหนด    จํานวน 1 ฉบับ 
      ใน กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖  (พ.ศ. ๒๕๒๖) และตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนด 

                โรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน  สําหรับพนักงานสวนตําบล   
     (ออกใหไมเกิน  ๑  เดือน)  (ฉบับจริงนับแตวันตรวจรางกาย)   
(6) หนังสือรับรองประสบการณทํางาน (ถามี)  จํานวน 1 ฉบับ 
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(7)  สําเนาเอกสารอื่นๆ  เชน  ทะเบียนสมรส    จํานวน  ๑  ฉบับ 
     ใบเปลี่ยนช่ือ -สกุล (ถามี)  

หากตรวจสอบภายหลังวา  ผูสมัครใหขอมูลที่เปนเท็จ  หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่
กําหนดจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมีสิทธ์ิในการจางเปนพนักงานจาง 
 4.๓  คาธรรมเนียมการสมัคร 
 ผูสมัครสอบจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหนงละ ๑๐๐  บาท                   
เงินคาธรรมเนียมสมัครสอบจะไมคืนใหเมื่อประกาศรายช่ือวาเปนผูมีสิทธ์ิเขาสอบแลว 
 4.๔  เง่ือนไขในการสมัคร 
 ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร  พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่สมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน           
ต้ังแตตน 

5.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ 
 5.๑  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
เว็บไซด  www.saimak.go.th   

 5.๒  กําหนดวันสอบ  
-  สอบสัมภาษณ  ในวันที่  3  กรกฎาคม  2558  (เวลา 09.30  น. – 11.3๐ น.)  

ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 5.๓  ประกาศผลสอบ  ในวันที่  6  กรกฎาคม  2558  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6.  วิธีการสอบ   
ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (รายละเอียดการ

สอบสัมภาษณ แนบทายประกาศ) 

7.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน  ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศน้ี  (รายละเอียดตามภาคผนวก  ค  ทายประกาศฯ น้ี) 
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8.  หลักเกณฑการตัดสิน   

     ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ               
ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐  โดยเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดตามลําดับ ถายังคงไดคะแนนสัมภาษณเทากัน
ก็ใหผูรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับ
คะแนนที่สอบได 

  9.  การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกและการยกเลิกการขึ้นบัญชี   
  9.๑  การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดจะเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลงมา
ตามลําดับ  ในกรณีผูสอบคัดเลือกไดมีคะแนนรวมเทากันใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่       
สูงกวา 
 9.๒  บัญชีผูสอบคัดเลือกไดจะใชเพื่อจางเปนพนักงานจาง เปนระยะเวลาไมเกิน ๑ ป 
นับแตวันข้ึนบัญชี  แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันน้ีอีก  และไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลวบัญชี
ผูสอบคัดเลือกไดครั้งน้ีเปนอันยกเลิก 

      ผูผานการเลือกสรรและไดข้ึนบัญชี  ถามีกรณีอยางใดอยางหน่ึง  ดังตอไปน้ีใหเปนอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 
        (๑)  ผูน้ันไดขอสละสิทธิรับการแตงต้ังในตําแหนงที่สอบได 
   (๒)  ผูน้ันไมมารายงานตัวและทําสัญญาจางในเวลาที่ผูมีอํานาจจางกําหนด  

(๓)  ผูน้ันมีเหตุไมอาจจะเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาที่จะจางในตําแหนงที ่ 
      สอบได 
(๔)  ผูน้ันไดรับการแตงต้ังในตําแหนงที่สอบไดไปแลวใหยกเลิกการข้ึนบัญชี 
      ผูน้ันไวในบัญชี  ผูผานการเลือกสรรไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน   

๑0.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
ผูผานการเลือกสรร จะไดรับการบรรจุและแตงต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได      

ในตําแหนง  และจะทําการจางเมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.จังหวัด

นครศรีธรรมราช) มีมติเห็นชอบใหจางแลว ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กําหนด 

อน่ึง  การรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  หากตรวจสอบภายหลัง

ปรากฏวามีคุณสมบัติไมครบถวน  ใหถือวาผูน้ันขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร  และไมมีสิทธิไดรับพิจารณา

คัดเลือกในครั้งน้ี 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 

(นายอนันต  ถนอมสิน) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก                  



ผนวก  ก 
แนบทายประกาศฯ  ลงวันท่ี  11 มิถุนายน  ๒๕๕8 

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
************************ 

 
พนักงานจางท่ัวไป 

 
1.  ตําแหนง  คนงานท่ัวไป  จํานวน  ๑  อัตรา  
     หนาที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
          คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
            สําเร็จการศึกษาไมนอยกวาระดับประถมศึกษา 
          อัตราคาตอบแทนที่จะไดรับ 
  ไดรับคาตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท 

ระยะเวลาการจาง 
  ทําสัญญาจางไดไมเกินคราวละ  ๑  ป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ภาคผนวก  ข 
แนบทายประกาศฯ  ลงวันท่ี  11  มิถุนายน  ๒๕๕8 

กําหนดการรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วัน/เวลา กําหนดการ หมายเหตุ 

11 มิถุนายน  ๒๕๕8 ประกาศรับสมัครสอบ  
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไสหมาก 22 – 30 มิถุนายน ๒๕๕8 รับสมัครสอบ 

1 กรกฎาคม  ๒๕๕8 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ 
3 กรกฎาคม  ๒๕๕8 สอบสัมภาษณ 
6 กรกฎาคม  ๒๕๕8 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
                                             

  
 

   ตารางสอบ 
สําหรับตําแหนง   คนงานท่ัวไป  

 
วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ  หมายเหตุ 

3 กรกฎาคม 2558 
เวลา 09.30 น. – 11.3๐ น. 

 - ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง   
   (สัมภาษณ) 

ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
ไสหมาก 

 
 
 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
แนบทายประกาศฯ  ลงวันท่ี 11 มิถุนายน  ๒๕๕8 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
รายละเอียดการดําเนินการประเมินสมรรถนะพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลไสหมาก  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ************************* 

วิธีการคัดเลือกดังน้ี 
  
 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เชน ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับ
ผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

๑ ตําแหนง คนงานท่ัวไป 
    ๑. ประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหนง          

(ภาค ค) 
            - การแตงกาย (๑๐ คะแนน) 
            - มนุษยสัมพันธ  (๑๐ คะแนน) 
            - ความสามารถในการสื่อความหมาย 
              (๑๐ คะแนน) 
            - ความมั่นคงในอารมณ (๑๐ คะแนน) 
            - บุคลิกภาพ (๑๐ คะแนน) 
            - คุณธรรมและจริยธรรม (๑๐ คะแนน) 
            - ปฏิภาณไหวพริบ (๑๐ คะแนน) 
            - ทวงทีวาจา (๑๐ คะแนน) 
            - ประสบการณ (๑๐ คะแนน) 
            - ความรูความสามารถในการทํางาน  
              (๑๐ คะแนน) 

 
 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


