
 

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน 
จ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ ข้อ ๑๘, ๑๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
   พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน 1 อัตรา  ได้แก่ 
   -  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  จ านวน    1   อัตรา 
 

  2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4  

ของประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่        
26 กรกฎาคม 2547 ดังนี้ 
     2.1  คุณสมบัติทั่วไป  
     (1)  มีสัญชาติไทย 
        (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี 
     (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น    
      ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(5)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต 
      ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น 
      ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานจ้างส่วนต าบลดังนี้ 

                    ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                    ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 
                    ค.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                             ง.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
           จ.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
           (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
                          การเมือง 
     (7)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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       (8)  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าผิดอาญา เว้น 
                           แต่ เปน็โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (9)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
                          หนว่ยงานอื่น ของรัฐ 
       (10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
                            ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนท้องถิ่น 
  (11) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถบรรทุกขยะ) 
  (ก)  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    
   - วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ป. 6 
       -  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่และเคยขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายก าหนด 
และเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
   -  มีความรู้ความสามามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่และเคยขับ
เครื่องจักรกลมาแล้ว  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  ปี  และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายก าหนด 
  (ข)  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
       ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ      
ของเครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  (ค)  อัตราค่าตอบแทน 
         - จ านวน 9,000.-  บาท/เดือน และค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท/เดอืน 
 

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ ได้ที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากนคร ต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 มีนาคม 
2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) 

 4.  เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
         4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยการกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง            
และครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง และส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับ  
สมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ใบอนุญาตขับรถตามท่ีกฎหมายก าหนด   
  (2)  หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                           หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ  

(3)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน 
      ไม่เกิน 1 ปี จ านวน 3 รูป 

  (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน   
  (5)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
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  (6)  ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
                           ก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 
  (7)  เอกสารอ่ืนๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 
  (8)  ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
                          ซึ่งสถานศึกษาออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง   
        4.2  ผู้รับสมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง 
        4.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามก าหนด 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากนครจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบหรือถูกยกเลิกในการขึ้นบัญชี
สอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
     ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ  100  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
      ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการ
ยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่
ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

 6. เงื่อนไขในการสมัคร 
     ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง        
ที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรหลังจากไ ด้
ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร และประกาศทางเว็บไซด์ www.paknakhon.go.th และให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อเอง       

 8. ประกาศ ก าหนดวัน เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
     ด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 30 มีนาคม 2565  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร        
โดยจะด าเนินการทดสอบภาคปฏิบัติในเวลา 09.00 – 11.00 น. และด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในเวลา             
11.15 – 12.00 น. 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
     วิธีการคัดเลือก 
  1. ทดสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) โดยวิธีการปฏิบัติงานจริง   
  2. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์  

/10. เกณฑก์าร... 
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10. เกณฑ์การตัดสิน 
          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

 11. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบโดยทั่วกัน  
โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร และประกาศทางเว็บไซด์ 
www.paknakhon.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร หมายเลข
โทรศัพท์ 0 7580 3876 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 12.  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
  12.1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามล าดับ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า 
  12.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้ามีการสรร
หาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

 13.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
  13.1 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการท าสัญญาจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรร 
  13.2 ระยะเวลาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี ตั้งแต่วันท า
สัญญาจ้าง และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
      
    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

   ประกาศ  ณ วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
      

ทรงศักดิ์ มุสิกอง 
(นายทรงศักดิ์  มุสิกอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
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