
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
เรื่อง   การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด  ๔  ข้อ ๑๘, ๑๙ ลงวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
พนักงานจ้างทั่วไป  

    - พนักงานดับเพลิง    จ านวน  ๑   อัตรา 
 

  ๒. คุณสมบัติ 
                           ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกิน ๖๐ ปี  
(๓) ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล   
   (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง   
   (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง 
ของหน่วยงานอ่ืน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
 

  ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ค่าตอบแทน  และระยะเวลาการจ้าง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

    ท าหน้าที่เป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิง  ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจ า
รถบรรทุกน้ า  ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ าหรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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           คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ ายาเคมีต่างๆ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย
หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ 
    ค่าตอบแทน 
    ได้รับอัตราค่าตอบแทน  9,000  บาท/เดือน   
    ระยะเวลาการจ้าง 
    ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

  4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้สนใจสามารถสอบถาม  และขอดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 7580 3876 หรือ www.paknakhon.go.th 
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565 

   

  5. เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
      ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารประกอบ  อย่างละ  ๑  ชุด  ดังนี้ 

(1)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (2)  ส าเนาบัตรประชาชน 
   (3)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน  
   (4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
   (5)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  (ถ้ามี)  
   (๖)  เอกสารอ่ืนๆ  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
          หากตรวจสอบภายหลังว่า  ผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
ก าหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง 

     6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
     ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน 100 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียม 

จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้ งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริต จึงให้จ่ายค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตนั้นได ้

   

7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  6.1 ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

   - ความสามารถในการใช้เครื่องมือดับเพลิงและน้ ายาเคมีต่างๆ  
  6.2 ทดสอบความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) โดยวิธีการ

สอบสัมภาษณ์  โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ประวัติ
การศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอ่ืนๆ เป็นต้น 
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8. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้เข้าสอบจะต้องมีผลคะแนนทดสอบความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่ง  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
โดยจะเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับ
หมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

 

  9. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
      จะด าเนินการสอบคัดเลือก  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร   อ าเภอเมือง
นครศรธีรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ต าแหน่ง วันที่ เวลา การทดสอบ 

 
พนักงานดับเพลิง 

 
9 มีนาคม 2565 

 

 
- 

 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ทดสอบ 

  
10 มีนาคม 2565 

 
 

 
09.0๐ น. เป็นต้นไป 

 
 

 
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ปฏิบัติ, สัมภาษณ์) 
 

 
  10. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร   
ในวันที่  11 มีนาคม 2565  ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร  หรือทาง www.paknakhon.go.th  
และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน  ๑  ปี  
 
   ประกาศ   ณ   วันที่   15  กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 

ทรงศักดิ์  มุสิกอง 
 (นายทรงศักดิ์  มุสิกอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
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