
  

 

      

       

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

----------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและ
การเลือกสรร โดยมีรายละเอียดต าแหน่งและอัตรา ดังนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
๑.1  พนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด ดังนี้ 

         (1)  คนงาน      จ านวน  1  อัตรา 
                  

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันสมัคร) 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
 (5) เป็นผู้... 
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 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือส านักงาน 
ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดง
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานส่วนต าบลมายื่นด้วย 
  

       ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้  (ผนวก ก.) 
    

๓.  การรับสมัคร 
       ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

   (1)  ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 7575 5555 – 6 ดูรายละเอียดได้ท่ี www.changklang.go.th 

   (2)  การสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ต่อ
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล
ช้างกลาง ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่  3-14 ธันวาคม  2561 
ในวันและเวลาราชการ  

 
๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

ครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง และส าเนาเอกสารโดยใช้กระดาษถ่ายเอกสารชนิด เอ 4 เท่านั้น พร้อมทั้ง 
ส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด  ส าหรับใบรับรองแพทย์ใช้ฉบับจริง  มายื่นในวันรับสมัคร            
รายละเอียด ดังนี้ 

 
(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑ ฉบับ 
(2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑ ฉบับ 
(3)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่

เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร)      จ านวน 3 รูป 
 

(4) ใบรับรองแพทย์...   
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(4)  ใบรับรองแพทย์ออกจากรพ.รัฐ ฉบับจริง (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) 
       จ านวน  ๑ ฉบับ 

(5)  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)  จ านวน  1 ชุด 
(6)  ส าเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  จ านวน ๑ ฉบับ 
(7)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - 

นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) และใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ฯลฯ เป็นต้น  (ถ้ามี)    
                      จ านวน  1  ฉบับ 

   ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
       ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๑๐๐ บาท  (หนึ่งร้อยบาท

ถ้วน) ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ มีการยกเลิกการเลือกสรรครั้งนั้น
ทั้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้แก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้
ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

 
๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 

 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรร 

 (1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (สัมภาษณ์) ในวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561                  
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง และทาง www.changklang.go.th 

 (2) ก าหนดประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561  ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช้างกลาง  

 (3)  ก าหนดประกาศรายชื่อผลการเลือกสรร ในวันพฤหัสบดี ที่  20 ธันวาคม  2561 ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง และทาง  www.changklang.go.th   

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้  (ผนวก ข.) 
 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของการ

ประเมินแต่ละด้าน โดยจะเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่
สอบได ้หากผู้ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนทั้ง 3 ภาคเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนสอบภาคความรู้ 

ความ... 
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ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) เป็นอันดับแรก หากคะแนนผู้สอบยังคงเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนจากภาค
สัมภาษณ์และปฏิบัติ (ภาค ค.)  และภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตามล าดับ และถ้าคะแนนเท่ากัน 3 
ภาค ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า การตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง
ถือว่าเป็นที่สุด 
 

7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง จะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดย

จะเรยีงล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  
(2) องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา 1 

ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หากมีกรอบอัตราก าลังต าแหน่งดังกล่าวเพ่ิมขึ้น หรือมีกรอบอัตราก าลังต าแหน่งดังกล่าวว่าง 
จะเรียกใช้บัญชีตามล าดับ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
               เมื่อประกาศผลการสรรหาแล้ว กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจจะเสนอขอความเห็นชอบการ

จ้างต่อ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณา หากผ่านการเห็นชอบแล้วจะเรียกมารายงานตัว และท า
สัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนดไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ้าง  และ
รายงานให้ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชทราบต่อไป ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไปเมื่อประกาศผลการสรรหาแล้วจะ
เรียกมารายงานตัว เ พ่ือปฏิบัติหน้ าที่  พร้อมจัดท าสัญญาจ้างตามแบบที่ ก าหนด และรายงานผลให้                           
ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชทราบต่อไป  
   

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง  ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการโดย
ยึดหลัก “สมรรถนะ”  ความรู้  ความสามารถ  ความอุตสาหะ  ความเสมอภาค  และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อ
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดทราบ
เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้  โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
จ้างทราบ  เพื่อจะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่   23  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
             
 

                (นายจารึก  รัตนบุรี) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ผนวก ก.) 
เอกสารท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 

ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2561 
รายละเอียดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ประเภทของพนักงานจ้าง 

1.  พนักงานจ้างท่ัวไป 

(1)  ต าแหน่ง  คนงาน  

      หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1.   เพศ ชาย/หญิง 
2.   มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3.   มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันอดทน 

ระยะเวลาการการจ้าง  ไม่เกิน 1 ปี  

ค่าตอบแทน   9,000 บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามอัตราที่ก าหนด 

สิทธิประโยชน์   ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 



  

                                                                                                                                                                        (ผนวก ข.) 
 

                 เอกสารท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างกลาง  
                  ลงวันที่  23  พฤศจกิายน  2561 

                 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างทั่วไป  
(1)  ต าแหน่ง คนงาน  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

1.         ภาคสัมภาษณ์ ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยรายละเอียด ดังนี้       
ที ่ สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 

 1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน 10 สัมภาษณ์ 

 2 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจาก ความตั้งใจ และขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้อย่าง
ดีที่สุด  อีกทั้งหมายรวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 

20 สัมภาษณ์ 
 

 3 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม พิจารณาจาก การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือเป็นก าลัง
ส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

25 สัมภาษณ์ 
 

 4 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน และ
มาตรฐานการท างานของตนและของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจนี้รวมถึง
ความสามารถในการมองภาพใหญ่ และการคาดการณ์เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการท างาน 

15 สัมภาษณ์ 
 

 5 การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ  การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือ
ประชาชน อีกท้ังโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือประชาชนเป็นหลัก 

25 สัมภาษณ์ 
 

 6 การท างานเป็นทีม  การมีจิตส านึกในความสมานฉันท์  ความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพ่ือให้ทีมงาน กลุ่ม 
หรือหมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างดีท่ีสุด 

5 สัมภาษณ์ 
 

 รวม 100  
 


