
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช             

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเล ือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี

งบประมาณ   พ.ศ. 2564  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง 

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

พนักงานจ้างหมวด ๔  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม

จนถึงปัจจุบันจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕64      

ในตำแหน่งต่อไปนี้ 

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร 

 ๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดสำนักงานปลัด 

  - ตำแหนง่นกัการ   จำนวน  ๑ อัตรา 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผูม้ีสิทธิสมัครเข้ารับการสรร

หาและการเลือกสรร   

  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   

      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบตัิทั่วไปและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามข้อ   ๔   แหง่ประกาศ

คณะ กรรมการพนกังานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัพนกังาน

จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้  ผู้สมคัรสอบต้องมีคุณสมบตัิและ

ไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังตอ่ไปนี ้

      (๑)  มีสัญชาติไทย 

      (๒)  มีอายุไมต่่ำกว่า ๑๘ ป ีและไมเ่กิน ๖๐ ปี (นบัถึงวันรบัสมคัรสอบ) 

      (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 

      /  (๔) ไม่เป็นผู้... 

 



-๒- 

      (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม

เบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล 

      (๕)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา   เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

      (๖)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรฐั 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะ

ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ

หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   

                  ผู ้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง  (รายละเอียดตามภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศฯ  นี้) 

๓.  การรับสมัคร 

      ๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่

วันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ  ณ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

อำเภอขนาบนาก  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน  พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริง  และสำเนารับรองความถูกต้อง  ดังนี้ 

(๑)  สำเนาวุฒิการศึกษาและพร้อมรับรองสำเนา    จำนวน  ๒  ฉบับ 

      (กรณีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งระบุ) 

(๒)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว    จำนวน  ๓  รูป   

     ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี        

(๓)  สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา         จำนวน  ๒  ฉบับ 

(๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา        จำนวน  ๒  ฉบับ 

(๕)  ใบรับรองแพทย์  แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ซึ่งออกไม่เกนิ ๑ เดอืน       จำนวน  ๑  ฉบับ 

     นับแต่วันตรวจร่างกาย 

      / (๖) หนังสือรับรอง... 



-๓- 

 

 (๖)  สำเนาเอกสารอื่น  ๆ เช่น  ทะเบยีนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ 

หากตรวจสอบภายหลังว่า  ผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่

กำหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ในการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

      ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

   ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตำแหน่งละ ๑๐๐  บาท 

เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่คืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว 

      ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 

    ผู้สมัครเข้ารบัการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรบัผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทัว่ไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัร

จริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยืน่หลักฐานในการสมคัรให้ถูกต้อง

ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ   หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่

ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสำหรับตำแหนง่ที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ

สมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมือ่ใด  ให้ถือว่าการรบัสมัครและการได้เข้ารบัการสรรหาและการ

เลือกสรรครั้งนี้เปน็โมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ใน

การประเมินสมรรถนะ 

      องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  

และสถานที่สอบประเมินสมรรถนะ   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก   อำเภอปากพนัง   

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่ 1 ธันวาคม  2563 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

      องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน

โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่

รับสมัคร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ  ตามประกาศ ก.อบต.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

พนักงานจ้าง  ลงวันที่  26 กรกฎาคม  2547  ข้อ 19(6) (รายละเอียดตามภาคผนวก  ค  ท้ายประกาศ

ฯ  นี้) 

 

 

 

 

 

         / ๖. หลักเกณฑ์การ... 



-๔- 

๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน   

          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ   ๖๐  โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน

พิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้

คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากัน

อีกก็ให้ผู้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไป

ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  

     องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน

ที่สอบได้  ในวันที่  3 ธันวาคม  2563  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  โดยบัญชีรายชื่อ

ดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด  ๑  ปี  นับวันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วัน

ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี      

     ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชี  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

     (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ 

     (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามกำหนด 

     (๓)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนด 

๘. การบรรจุและแต่งตั้ง 

๘.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับ

ที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ 

๘.๒ ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  อันอาจทำให้เกิดความไม่

เป็นธรรมในระหว่างดำเนินการสอบคัดเลือก ผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกอาจใช้ดุลยพินิจตัดสิทธิผู้สมัคร

สอบคัดเลือกนั้นได้ หรือยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้แล้วแต่กรณี และผู้ที่ทุจริตในการสอบครั้งนั้น

ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกอีก 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ  ณ  วันที่   11   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

                                 

(นายณฏัภัทร  อ่อนศรีทอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก                  



ผนวก  ก 

แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  11 พฤศจิกายน  2563 

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป 

 

1.  ตำแหน่ง  นักการ  จำนวน  ๑  อัตรา 

     หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ/ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

          คุณสมบตัิเฉพาะสำหรับตำแหนง่ 

          สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับประถมศึกษา 

          อัตราค่าตอบแทนทีจ่ะได้รบั 

 ได้รบัค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท 

ระยะเวลาการจ้าง 

 ทำสัญญาจ้างได้ไม่เกินคราวละ     ๑   ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก  ข 

แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2563 

กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

วัน/เวลา กำหนดการ หมายเหตุ 

11 พฤศจิกายน  2563 ประกาศรบัสมัครสอบ  

ณ ที่ทำการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

18-30 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครสอบ 

1 ธนัวาคม  2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

2 ธนัวาคม   2563 สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ  

3 ธันวาคม  2563 ประกาศผลการสอบคัดเลือก  

                                             

  

 

   ตารางสอบ 

สำหรับตำแหน่ง   นักการ  

วัน/เวลา วิชาทีส่อบ  หมายเหตุ 

2 ธนัวาคม  2563 

 

 - ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง่   

   (สัมภาษณ ์และปฏิบตัิ) 

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน

ตำบลขนาบนาก 

(เวลาในการสอบจะประกาศให้

ทราบอีกครัง้) 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 



ภาคผนวก ค 

แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน 2563 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ผู้สมัครจะตอ้งได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 

๑ ตำแหน่ง นักการ 

    ๑. ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

(ภาค ค) 

    - บุคลิกภาพ  

    - ความรู้ทั่วไป   

     -  ประสบการณ์ทำงาน  

    - ความสามารถพิเศษ  

    - ความรู้เฉพาะตำแหน่ง  

 

 

 

๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

โดยวิธีสอบสมัภาษณ์

และสอบปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

 

 


