
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  
…………………………….. 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงคจะสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางขององคการบรหิารสวนตําบลสี่ขีดซึ่งเปนตําแหนงวางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(พ.ศ.๒๕61–๒๕63) ฉบับปรับปรุงครั้งที่  2  จํานวน  1  อัตรา  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓,๑๔,๑๕,๒๒ และ ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบขอ ๑๘,๑๙, และ ๒๐ กับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒6 กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559  ลงวันที่ 8 ธันวาคม  2559  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด ดังรายละเอียดตอไปนี ้

๑. ประเภทของพนักงานจางและตําแหนงที่รับสมัคร  
1.1 พนักงานจางทั่วไป   

- ตําแหนงคนงาน  จํานวน   1  อัตรา 

๒. คุณสมบัตขิองผูสมัคร  
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

     ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 4 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับ 
พนักงานจาง ลงวันที่  ๒6 กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559  ลงวันที่  
8   ธันวาคม 2559  ดังนี้  

๑.  มีสัญชาติไทย 
 ๒.  มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ปบริบูรณ  และไมเกิน  ๖๐  ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

 ๓.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   4.  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิต 
ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล ดังนี ้  

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

  (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
 ๕  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาทีใ่นพรรค

การเมือง 
 6  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

/(7) ไมเปน... 
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 7  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 8  ไม เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหนวยงานอื่น ๆ  
 9  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการสวนทองถ่ิน 
   พระภิกษุสามเณร ไมสามารถสมัครและไมอาจใหเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
เพื่อเปนพนักงานจางได ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  
ลงวันที ่๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๒๑ 
หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังหรือระหวางดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
ก็จะไมอนุญาตใหเขารับการสรรหาและเลือกสรรหากยังครองสมณเพศอยูในวันที่ดําเนินการสรรหาเลือกสรร 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

นั้น ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสี่ขีดกําหนดไวในประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.  
แนบทายประกาศ ฯ นี)้ 

3. การรับสมัคร 
3.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร  

  ผูท่ีมีความประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอใบสมัครและยื่น 
ใบสมัครดวยตนเองไดที่  งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด  อาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด 
อําเภอสิชล นครศรีธรรมราช  ตั้งแตวันท่ี  24 กรกฎาคม – 2  สิงหาคม  2562 ในวันและเวลาราชการ 
(ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๗๕
80-0526   หรือทางเว็บไซต  www.sikhit.go.th  

     3.2. เอกสารหลักฐานท่ีตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 
           ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียด 
ในใบสมัครใหถูกตองและครบถวนพรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและลําเนารับรองความถูกตองอยางนอย  ๑  ชุด 
มายื่นในวันรับสมัครดังตอไปนี ้
  (๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๓/๔  ซม.  
ถายครั้งเดียวกันไมเกิน  6  เดือนนับถึงวันสมัคร  และใหผูสมัครเขียนชื่อ- สกุล ตําแหนงที่สมัครสอบไว
ดานหลังรูปถายทุกรูป      จํานวน  ๓  รูป 
  (๒) สําเนาทะเบียนบาน                      จํานวน  ๑ ฉบับ 
  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน  ๑ ฉบับ 

(4) สําเนาวุฒิการศึกษา  และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงใหเห็นวาเปนผูมีวุฒ ิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบ ซึ่งเปนหลักฐานทางการศึกษา โดยจะตองสําเร็จ
การศกึษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดรับสมัคร  กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกลาว
เปนภาษาตางประเทศใหแนบฉบับที่แปลเปนภาษาไทย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง อยางละ  ๑  ฉบับ 

(5) ใบรับรองแพทยปริญญา ที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ 
พนักงานสวนตําบลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน  นับแตวันที่ตรวจรางกาย   จํานวน ๑ ฉบับ 
 

/(6) สําเนา... 
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  (๖) สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถามี)  
จํานวน  ๑  ฉบับ 

4.  คาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
          ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)  

โดยชําระเงินพรอมกับการยื่นใบสมัคร ทั้งนี้เมื่อสมัครแลวคาธรรมเนียมการสมัครจะเรียกคืนไมไดทุกกรณ ี

5.  การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
  5.1 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
ตรงตามที่ประกาศรับสมัครและตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นและแสดงหลักฐาน 
ตามวัน เวลา และสถานที่กําหนด ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือยื่น 
ไมครบถวน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใชสมัครจะถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมาย  
      5.2 หากตรวจสอบภายหลังพบวาผู สมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรรายใด 
มีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราชกําหนด จะถือวา 
เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรหรือถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูไดรับการสรรหา 
และเลือกสรรไดและไมมีสิทธิไดรับการจางเปนพนักงานจาง 

๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรและสถานท่ีในการสรรหา 
และเลือกสรร 

    องคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เขารับการสรรหาและเลือกสรร 
และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร รวมไปถึงระเบียบที่เ ก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี  
6   สิงหาคม  2562  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด หรือสอบถามไดท่ีหมายเลขโทรศัพท   
๐-๗๕80-0526  หรือทางเว็บไซต  www.sikhit.go.th  

 ๗. วิธีการสรรหาและเลือกสรร  
                ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ  (100 คะแนน) องคการบริหาร
สวนตําบลสี่ขีด จะยึดหลัก “สมรรถนะ”ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงาน ในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเปนพนักงานจาง ประกอบดวย (รายละเอียดตามภาคผนวก ข.) 

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

 ๘. เกณฑการตัดสิน 
       ผูผานการสรรหาและเลือกสรร ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของคะแนนรวม 

๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
         ๙.๑ องคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด จะประกาศผลผูผานการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  16  

สิงหาคม  2562  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หมายเลขโทรศัพท ๐-๗๕80-0526  และทางเว็บไซต  www.sikhit.go.th  
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 9.2 องคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร 

ได โดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูผานการสรรหาและเลือกสรรคะแนน
เทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวเขารับการสรรหาและเลือกสรรกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา 

๑0. การทําสัญญาจางและแตงตั้ง 
        ๑๐.๑ ผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการจัดจางตามบัญชีผูสอบแขงขันไดโดยเรียง
ตามลําดับสูงสุดลงมา ทั้งนี้จะตองทําสัญญาจางตามแบบที่กําหนด 

       ๑๐.๒  พนักงานจางทั่วไป  มีระยะเวลาการจางไมเกิน 1 ป ในระหวางสัญญาจาง องคการ
บริหารสวนตําบลสี่ขีดจะจัดใหมี การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
          (ก.) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
            (ข.) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง 
               การประเ มินผลการปฏิ บัติ งานของพนักงานจ าง เปนไปตามหลักเกณฑและวิธี การ 
ทีค่ณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราชกําหนด 

 ๑๑. การทําสัญญาจางและแตงตั้ง 
  ๑๑.๑ ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรจะไดรับการเรียกมาทําสัญญาเพื่อจางเปนพนักงาน
จางตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรตามตําแหนงวาง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.  
จังหวัดนครศรีธรรมราชกอน 
        ๑๑.๒ ผูไดรับการทําสัญญาจางมีวุฒิการศึกษาสูงกวาที่ไดกําหนดไวตามประกาศนี้จะ
นํามาใชเพ่ือเรียกรองสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชนของตนเองไมได 

 12. ลักษณะงานและอัตราคาตอบแทน 
  - ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติในตําแหนงที่เปดรับสมัครและอัตราคาตอบแทนที่จะไดรับตาม
คุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 

 ๑3. การขึ้นบญัชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
       ๑3.๑ องคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร  
โดยเรียงลําดับจากที่ผูผานการสรรหาและเลือกสรรคะแนนสูงสุดตามลําดับ กรณีที่มีคะแนนเทากัน ใหผูไดรับ
หมายเลขประจําตัวกอนเปนผูอยูลําดับสูงกวา 
       13.2 องคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด จะข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร ไมเกิน  
๑  ป นับแตวันที่ประกาศขึ้นบัญชีหรือนับแตมีประกาศ เวนแตถามีการสรรหาและเลือกสรรในตําแหนง
เดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรใหมแลว ใหถือวาบัญชีรายชื่อผูผานการ
สรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิก  
      13.3 ผูผานการสรรหาและเลือกสรร ไดขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร  
ถากรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร ไดแก 
              (๑) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ ในการทําสัญญาจางในตําแหนงที่ไดรับการสรรหาและ
เลือกสรร 

 
 
 
 

/(2) ผูนั้น... 
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             (๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการทําสัญญาจางภายในเวลาที่องคการบริหาร
สวนตําบลสี่ขีดกําหนด เวนแตมีเหตุจําเปนและไดมีหนังสือสงไปทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบลวงหนา
ไมนอยกวา  10  วัน นับตั้งแตวันที่ ที่ไปรษณียรับลงทะเบียน 
               (๓) ผูนั้นไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามสัญญาจาง 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

                ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

          (นายสําคัญ    ศรีสุข) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลสี่ขดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6 
ภาคผนวก  ก. 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันที่   9   กรกฎาคม   2562 
****************************** 

ประเภท พนักงานจางทั่วไป   ตําแหนง  คนงาน 
สังกัด สํานักปลัด     1   อัตรา  
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 - ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานท่ัวไป  และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 

หนาที่และความรับผิดชอบหลัก 
 - ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานท่ัวไป  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
- วุฒิการศึกษาไมต่ํากวา ป. 6 
- มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่  

 

 อัตราคาตอบแทนพนกังานจาง 

- อัตราคาตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท 
- สิทธิประโยชนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี   8   ธันวาคม   2559 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

7 
ภาคผนวก  ข. 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ลงวันที่   9   กรกฎาคม   2562 
-------------------------------- 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  
ตําแหนง คนงาน   จํานวน  1  อตัรา 
ผูสมัครตองไดรับการคัดเลือกและประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

ประเด็นการสอบ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
1. ความรูในระเบียบและกฎหมายที่จําเปนท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน 30 วิธีสัมภาษณ 
2.  ดานบคุลิกภาพ 30 

-   การแตงกาย 10 

-   กิริยามารยาท ทวงทีวาจา  มนุษยสัมพันธ 10 

-   ความเชื่อมั่นในตนเอง 10 

3.  ความตั้งใจ  อุดมคติ   และแนวคิดในการปฏิบัติงาน 20 

-  ความตั้งใจ อุตสาหะและอุดมคติ 10 

-  แนวคิดในการปฏิบัติงาน 10 

4.   ประสบการณ ความรูทั่วไป 20 

-  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 10 

-  ความรูท่ัวไป 10 

รวมคะแนน 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


