
    
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสี่ขดี 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเปนพนักงานจาง  

…………………………….. 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค        

จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด ซึ่งเปนตําแหนงวาง 

ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน 3  ป (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63)  จํานวน  2  ตําแหนง  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓,๑๔,๑๕,๒๒ และ ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบขอ ๑๘,๑๙, และ ๒๐ กับประกาศคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่            

๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8  ธันวาคม  2559 จึงประกาศรับสมัคร

บุคคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕63 รายละเอยีดดังตอไปนี้ 

๑. ตําแหนงที่รับสมัคร 

พนักงานจางตามภารกจิ  สังกัดสํานักงานปลัด 

- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน   1  อัตรา 

พนักงานจางทั่วไป  สังกัดสํานักงานปลัด     

- ตําแหนงคนงาน     จํานวน   1  อัตรา 

๒. คุณสมบัตขิองผูสมัคร 

๒.๑ คณุสมบัตทิั่วไป 

     ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 4

ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ

พนักงานจาง  ลงวันที่   ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม  

2557  

๑.  มสีัญชาติไทย 

 ๒.  มอีายุไมต่ํากวา  ๑๘  ปบรบิูรณ  และไมเกนิ  ๖๐  ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

 ๓.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
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 ๔.  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   ไรความสามารถ  หรอืจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหาม

เบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล ดังน้ี  

(ก) โรคเรื้อนในระยะตดิตอหรอืในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

  (ค) โรคเทาชางในระยะทีป่รากฏอาการเปนที่นารังเกยีจแกสังคม 

  (ง) โรคตดิยาเสพตดิใหโทษ 

  (จ) โรคพษิสุราเรื้อรัง 

 ๕  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที ่

ในพรรคการเมอืง 

 6  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบรหิารทองถิ่น  คณะผูบรหิารทองถ่ิน  สมาชกิสภาทองถิ่น 

 7  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 8  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรอืไลออกจากราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรอื

หนวยงานอื่น ๆ  

 9  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น

ของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอืพนักงานหรอืลูกจางของสวนราชการสวนทองถ่ิน 

   พระภิกษุสามเณร ไมสามารถสมัครและไมอาจใหเขารับการสรรหาและเลือกสรร 

เพื่อเปนพนักงานจางได ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบรหิาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ 

๒๕๒๑ หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังหรือระหวางดําเนินการสรรหาและ

เลือกสรรก็จะไมอนุญาตใหเขารับการสรรหาและเลือกสรรหากยังครองสมณเพศอยูในวันที่ดําเนินการ

สรรหาเลือกสรร 

หมายเหต.ุ..ผูที่ผานการสรรหาและเลอืกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง ตองไมเปนผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมืองผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหาร

ทองถิ่น สมาชกิสภาทองถ่ิน ขาราชการหรอืลูกจางสวนราชการ พนักงานหรอืลูกจางของหนวยงานของรัฐ 

รัฐวสิาหกจิ หรอืพนักงานหรอืลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 

๒.๒ คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนั้น ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสี่ขีดกําหนดไวในประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตาม

ภาคผนวก ก. แนบทายประกาศฯ นี้) 
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๓. ลักษณะงานและอัตราเงนิเดอืน 

ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในตําแหนงที่เปดรับสมัครและอัตราเงินเดือนที่จะไดรับใน

ตําแหนงตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร (รายละเอยีดตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศ ฯ  นี้) 

๔. การรับสมัคร 

๔.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  

  ผูที่มีความประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอใบสมัครและยื่น

ใบสมัครดวยตนเองไดที่  งานบรหิารงานทั่วไป สํานักงานปลัด  อาคารที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบล

สี่ขีด อําเภอสิชล นครศรีธรรมราช ระหวาง วันที่  17-26  ธันวาคม  2562  ในวันและเวลา

ราชการ (ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หมายเลขโทรศัพท  ๐-๗๕80-9351   หรอืทางเว็บไซต  www.sikhit.go.th  

    ๔.๒ หลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 

           ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอก

รายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวนพรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและลําเนารับรองความ

ถูกตองอยางนอย ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครดังตอไปนี้ 

  (๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๓/๔  ซม.  

ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป จํานวน ๓ รูป และใหผูสมัครเขียนชื่อ- สกุล ตําแหนงที่สมัครสอบไว

ดานหลังรูปถายทุกรูป 

  (๒) สําเนาทะเบยีนบาน                      จํานวน ๑ ฉบับ 

  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน ๑ ฉบับ 

(๔) ใบรับรองแพทยปรญิญา ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  ๓        

(พ.ศ. ๒๕๓๕) หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนดซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน   

นับแตวันที่ตรวจรางกาย   จํานวน   ๑  ฉบับ 

  (๕) สําเนาวุฒิบัตรสําเนาวุฒกิารศึกษา หรอืหนังสือรบัรองระเบยีบการแสดงผลการเรยีน    

ที่ระบุสาขาที่จะสมัครสอบ กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกลาวเปนภาษาตางประเทศใหแนบฉบับที่

แปลเปนภาษาไทย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง อยางละ ๑ ฉบับ  

  (๖) สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถามี) 

จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๗) สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบเปล่ียนชื่อ–นามสกุล ,ทะเบยีนสมรส ฯลฯ 

 

 

 

/4.3 คาธรรมเนียม... 



 
 

4 
 

     ๔.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการสรรหาและเลอืกสรร 

          ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนยีมการสมัคร จํานวน  ๑๐๐  บาท โดยชําระเงนิพรอมกับ

การยื่นใบสมัคร ทัง้น้ีเมื่อสมัครแลวคาธรรมเนียมการสมัครจะเรยีกคนืไมได 

๕.  การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตขิองผูสมัครเขารับการสรรหาและเลอืกสรร 

  5.1 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการสรรหา

และเลือกสรรตรงตามที่ประกาศรับสมัครและตองกรอกรายละเอยีดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นและ

แสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่กําหนด ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครกรอก

หลักฐานการสมัคร หรือยื่นไมครบถวน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีกรณีการ

ปลอมแปลงเอกสารที่ใชสมัครจะถูกดําเนนิคดตีามกฎหมาย  

      5.2 หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรรายใด 

มคีุณสมบัติไมครบถวนตามที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราชกําหนด จะถือวา

เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรหรอืถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูไดรับการสรร

หาและเลือกสรรไดและไมมสีทิธไิดรับการจางเปนพนักงานจาง 

๖. ประกาศรายชื่อผูมสีิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรและสถานที่ในการสรรหาและ

เลอืกสรร 

    องคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 

และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร รวมไปถึงระเบียบที่เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  

27  ธันวาคม  2562 ณ  ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลสี่ขีด หรอืสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท  

๐-๗๕80-9351  หรอืทางเว็บไซต  www.sikhit.go.th  

 ๗. หลักสูตรและวธิีการสรรหาและเลอืกสรร 

       7.1 พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ผูสมัครตองไดรับการ

ประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา เปนการทดสอบความสามารถในการศึกษา 
วิเคราะหและสรุปเหตุผล ในเรื่องดังตอไปนี้ 
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว  
(2) ความสามารถในการวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม เชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ เปนตน  
(3) ความสามารถในการวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน เชน สรุปเหตุผลเก่ียวกับ 
ตัวเลข และขอมูลตาง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เปนตน 

50 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

 
สอบขอเขียน 

(ปรนัย) 
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1.2 เปนการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ  
ในเรื่องดังตอไปนี้ 
(1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 2553 
(3) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
(4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(5) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) 
ทดสอบความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนงเก่ียวกับ กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่และความรูความสามารถที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
- พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  

พ.ศ.2548 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร (การบันทึกขอมูล) 
- ความรูเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป  

ความรูเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ”ของตําแหนงที่สมัครสอบ 

50 สอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

3.ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) 
เปนการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการ
ทํางาน  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเขากับ
ผูรวมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรม
ที่ปรากฏของผูเขาสอบ 

100 สัมภาษณ 

รวม 200  

   

 -พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ ดังนี้ 
(1) ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง สอบสัมภาษณ (100 คะแนน) องคการบริหารสวน 

ตําบลสี่ขีด จะยึดหลัก “สมรรถนะ”ท่ีจําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงาน ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เปนพนักงานจาง ประกอบดวย 

(ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
/(ข) ความสามารถ... 
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(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

7.2. พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงาน  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ  
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ ดังนี ้

(1) ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง  สอบสัมภาษณ  (100 คะแนน)  องคการบริหาร 
สวนตําบลสี่ขีด จะยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงาน ในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเปนพนักงานจาง ประกอบดวย 

(ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

 ๘. เกณฑการตัดสนิ 

       ผูผานการสรรหาและเลอืกสรร ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของคะแนนรวม 

๙. การประกาศผลการสรรหาและเลอืกสรร 

    ๙.๑ องคการบรหิารสวนตําบลสี่ขีด จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร ภายใน

วันที่   20 มกราคม  2563  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด หมายเลขโทรศัพท  

๐-๗๕80-9351  หรอืทางเว็บไซต  www.sikhit.go.th  

   ๙.๒ องคการบริหารสวนตําบลส่ีขีด จะประกาศรายช่ือผูผานการสรรหาและเลือกสรรได  

โดยเรยีงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูผานการสรรหาและเลือกสรร

คะแนนเทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวเขารับการสรรหาและเลอืกสรรกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา 

๑๐. การจัดจางและเงื่อนไขการจาง 

            ๑๐.๑ ผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการจัดจางตามบัญชีผูสอบแขงขันไดโดย

เรยีงตามลําดับสูงสุดลงมา ทัง้น้ีจะตองทําสัญญาจางตามแบบที่กําหนด 

      ๑๐.๒  พนักงานจางตามภารกิจ มีระยะเวลาการจางไมเกิน ๔ ป ในระหวางสัญญาจาง 

องคการบรหิารสวนตําบลสี่ขดีจะจัดใหมี การประเมินผลการปฏบิัติงาน ดังนี้ 

          (ก.) การประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจําป 

            (ข.) การประเมนิผลการปฏบิัตงิานเพื่อตอสัญญาจาง 

      ๑๐.3 พนักงานจางทั่วไป มีระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 1 ป ในระหวางสัญญาจาง 

องคการบรหิารสวนตําบลสี่ขดีจะจัดใหมี การประเมินผลการปฏบิัติงาน ดังนี้ 

          (ก.) การประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจําป 

            (ข.) การประเมนิผลการปฏบิัตงิานเพื่อตอสัญญาจาง 

 

/การประเมิน... 
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               การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรธีรรมราชกําหนด 

 ๑๑. การทําสัญญาจางและแตงตั้ง 

        ๑๑.๑ ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรจะไดรับการเรียกมาทําสัญญาเพื่อจางเปน

พนักงานจางตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรตามตําแหนงวาง ทั้งนี้โดยความ

เห็นชอบของ ก.อบต.  จังหวัดนครศรธีรรมราชกอน  

        ๑๑.๒ ผูไดรับการทําสัญญาจางมีวุฒิการศึกษาสูงกวาที่ไดกําหนดไวตามประกาศน้ี       

จะนํามาใชเพื่อเรยีกรองสิทธใิดๆ เพื่อประโยชนของตนเองไมได 

 ๑๒. การขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลอืกสรร 

       ๑๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด จะประกาศรายช่ือผูผานการสรรหาและ

เลอืกสรร  โดยเรยีงลําดับจากที่ผูผานการสรรหาและเลือกสรรคะแนนสูงสุดตามลําดับ กรณทีี่มีคะแนน

เทากัน ใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวกอนเปนผูอยูลําดับสูงกวา 

       ๑๒.๒ องคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด จะขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร  

ไมเกิน ๑ ป นับแตวันที่ประกาศข้ึนบัญชีหรือนับแตมีประกาศ เวนแตถามีการสรรหาและเลือกสรรใน

ตําแหนงเดียวกันน้ีอีก และไดขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรใหมแลว ใหถือวาบัญชี

รายช่ือผูผานการสรรหาและเลอืกสรรครั้งน้ีเปนอันยกเลกิ  

      ๑๒.๓ ผูผานการสรรหาและเลือกสรร ไดขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร  

ถากรณอียางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้ใหเปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร ไดแก 

              (๑) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ ในการทําสัญญาจางในตําแหนงที่ไดรับการสรรหาและ

เลอืกสรร 

             (๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการทําสัญญาจางภายในเวลาที่องคการ

บริหารสวนตําบลสี่ขีดกําหนด เวนแตมีเหตุจําเปนและไดมีหนังสือสงไปทางไปรษณียลงทะเบียนแจงให

ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๐ วัน นับตัง้แตวันที่ ที่ไปรษณยีรับลงทะเบยีน 

               (๓) ผูน้ันไมอาจปฏบิัติหนาที่ไดตามสัญญาจาง 

  จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

                ประกาศ  ณ  วันที่   6  เดอืน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕62 

 
 

          

                 (นายสําคัญ  ศรสีุข) 

         นายกองคการบรหิารสวนตําบลสี่ขีด 
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ภาคผนวก  ก. 

แนบทายประกาศองคการบรหิารสวนตําบลสี่ขีด 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันที่   6   ธันวาคม   2562 

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

ประเภท พนักงานจางตามภารกจิ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

สังกัด สํานักงานปลัด       1   อัตรา  

องคการบรหิารสวนตําบลสี่ขดี 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  ปฏบิัตงิานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการราง โตตอบ 

บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสอื การดําเนนิการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพยสินของทางราชการ การ

ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปล่ียนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสาร

สําคัญของทางราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคล การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียม

เอกสาร การเตรยีมการประชุมและจดบันทกึรายงานการประชุม และปฏิบัตหินาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

หนาที่และความรับผดิชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง 

แบบอยาง ข้ันตอน และวธิีการที่ ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่

ไดรับมอบหมาย ไดแก  การรับ-สงหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ 

การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงนิและการพิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตาง ๆ  

การเตรยีมการประชุม เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงานตาง ๆ ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตาม

เปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธี

ปฏิบัติ เพื่อสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิต ิ 

เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายช่ือพนักงาน ขอมูลจํานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เปนหลักฐาน

ตามระเบียบวธิีปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหาสําหรับใชเปนหลักฐานตรวจสอบได ตรวจสอบ และสอบ

ทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ที่ เกี่ยวของกับการดําเนินการ จัดทํา 

แจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจงใหหนวยงานตาง ๆ  

ที่ เกี่ยวของทราบ หรือดําเนินการตาง ๆ ตอไป ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ  

และอาคารสถานที่ของหนวยงาน เชน การจัดเก็บรักษา การเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียน

ครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสาร

ตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนําไปใชปรับปรุง 

การปฏบิัตงิาน จัดเตรยีมการประชุม บันทกึการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหการประชุม

เปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตาง ๆ  
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ที่เกี่ยวของกับการประชุม การฝกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการตาง ๆ เพื่อใหเอกสารถูกตอง 

ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา ปฏิบัติงานศูนย

ขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรยีมเอกสารเพื่อเปดเผย เชน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูล

ขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร อํานวยความสะดวก ติดตอ ประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงาน

ในการเรื่องประชุม และการดําเนินงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ 

กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป การบริหารงาน

บุคคล การพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ และงานประชุม ใหคําปรกึษาแนะนําใน

เบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูมาตดิตอ และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ

ที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงาน

เดียวกันหรอืหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

        1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ 

ก.จ.,ก.ท.,หรือก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการ

ฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรอืเอกชนที่ไดรับ

การรับรองจากทางราชการหรอืหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่งโมง 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุก

สาขาวชิาที่ ก.จ.,ก.ท.,หรอื ก.อบต. รับรองซึ่งศึกษาวชิาคอมพวิเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกติ  

หรอืผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพวิเตอรจากหนวยงานของรฐั สถาบันการศกึษาของ

รัฐหรอืเอกชน ที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ หรอืหนวยงานของรฐัที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอย

กวา 12  ช่ัวโมง 

       3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ 

ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท.,หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ 

หรอืเอกชน ที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา  

12  ชั่วโมง 

อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 

- ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราคาตอบแทนเดอืนละ   9,400   บาท 

  - ประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนคิ (ปวท.) อัตราคาตอบแทนเดอืนละ   10,840  บาท 

  - ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  อัตราคาตอบแทนเดอืนละ   11,500   บาท 

-สิทธิประโยชนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัดนครศร ี

ธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 6)  ลงวันที่  8  ธันวาคม  2559 
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ภาคผนวก  ก. 

แนบทายประกาศองคการบรหิารสวนตําบลสี่ขีด 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันที่   6   ธันวาคม   2562 

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

ประเภทพนักงานทั่วไป ตําแหนง คนงาน  จํานวน   1   ตําแหนง 

สังกัด  สํานักงานปลัด   1   อัตรา 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 ปฏบิัตงิานที่ตองใชแรงงานท่ัวไป  และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย  
 

หนาทีแ่ละความรับผดิชอบหลัก 

 ปฏบิัตงิานที่ตองใชแรงงานทั่วไป  และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 

คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 

 - วุฒิการศกึษาไมต่ํากวา ป. 6 

 - มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏบิัตงิานในหนาที่  
 

 อตัราคาตอบแทนพนักงานจาง 

 - อัตราคาตอบแทนเดอืนละ  9,000  บาท 

 - สิทธิประโยชนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรธีรรมราชเรื่อง

หลักเกณฑทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจาง  ลงวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6)ลงวันที ่ 

8  ธันวาคม  2559 

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


