
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

*******************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราซ มีความ 

ประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ลานสกา เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราข เร่ือง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปีจจุบัน หมวด ๔ ข้อ 
๑๘, และข้อ ๑๙ จึงรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา โดยมี 
รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ประ๓ ทของพนักงานจ้างที่รับสมัคร และ ตำแหน่ง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประ๓ ทผู้มีทักษะ

ตำแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศน้ี)

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
เพ่ือสรรหาและเลือกสรร

๒.® คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปน้ี

๑) มีสัญ'ซาติ'ไทย
๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไต้ ไร้ความสามารถหรือจิต 

พ่ืนเพืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
สำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปน้ี

(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่งคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าข้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง

๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง

๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาซิกสภาท้องถ่ิน 
๗) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เพราะ 

กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันไต้กระทำโดย ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
๘) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราขการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ



-๒-
๙) ไม่เป็นข้าราซการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน

หมายเหตุ สำหรับผู้ท่ีขาดคุณสมบัติตามข้อ (๕) ,(๖) และ (๙) มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้ 
แต่จะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างก็ต่อเม่ือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (๔) 1 (๖) และ (๙)

สำหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ตาม 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๙๐๔ /ว ๙ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๑๐ หนังสือสำนักงาน ก.ท. 
ท่ี มท ๐๓๑๑/ว ๔๖๒๖ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๔๒๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๔๒๑ หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง หรือระหว่าง 
ดำเนินการสรรหาก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหา หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันท่ีดำเนินการสรรหา

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

กำหนดไว้ ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก )
๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

ผู้ท่ีสนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครสอบพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐ บาท 
ได้ท่ี งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัด 
นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๖๓ - วันที ่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ (ในวันและเวลา 
ราชการ ) หรือสอบถามรายละเอียดใด้ท่ี โทร. ๐๗๔-๓๙๑๑๖๐

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร ดังน้ี
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองและย่ืนใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปน้ี
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาตำ ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายครั้งเดียวกัน

ไม่เกิน ๖ เดือน นับถีงวันปีดรับสมัคร จำนวน ๓ รูป
๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมฉบับจริง)
๔.๓ สำเนาบัตรประซาซน (พร้อมฉบับจริง)
๔.๔ ใบรับรองแพทย์ซ่ีงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ตามข้อ ๒)
๔.๔ หนังสือรับรองการทำงาน(ประสบการณ์ ๔ ปี)
๔.๖ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท (ท.๒)ฉบับจริงและสำเนา

จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๒ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๗ หลักฐานอ่ืน เๆข่น ทะเบียนสมรส 1ใบเปล่ียนซ่ือตัว - สกุล จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
หมายเหตุ สH นาถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ /พเท่านั้น และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
สำหรับการสมัครสอบคร้ังน้ี ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และมี 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ 
ดงกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ 
สมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีสอบตัดเลือกได้

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักเกณฑ์การสรรหาและเสือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจำเป็นต้องไข้ 

สำหรับการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดังนี้กำหนดประเมินโดยวิธีการสอบ 
ข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบความรู้ ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะชองบุคคลในเร่ืองต่างๆ ที่จำเป็น 
ต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอ่ืนๆ ชองบุคคลซ่ีงจำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยในการสรรหา 
และเลือกสรรบุคคลคร้ังน้ีใข้วิธีการสอบ ตังน้ี



-๓-
<£.๑ ความรู้ความสามารถท่ัวไป จำนวน <£๐ คะแนน
<£.๒ ภาคปฏิบ้ต จำนวน <£๐ คะแนน
<£.๓ ภาคความรู้ ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง จำนวน ๑๐๐ คะแนน

๖. วัน เวลาและสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ณ องค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา ในวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน เอ<£๖๓ ๒<£๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.

๗. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถึอว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรร จะต้องได้คะแนน แต่ละภาค'ไม,ต่ําก'ว่าร้อยละ 

๖๐ โดยดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบไต้

๘. การประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผานการเลือกสรร
๘.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลำดับที่ผู้ไต้คะแนนรวมสูงสุดลงมา 

ตามลำดับ ในกรณีผู้ผ่านการเลือกสรรไต้มีคะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีได้ลำดับเลขประจำตัวสอบลำดับต้นเป็นผู้อยู่ใน 
ลำดับท่ีสูงกว่า

๘.๒ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะไต้ขึ้นบัญชีเพ่ือบรรจุเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันท่ี 
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และไต้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไต้ใหม่แล้ว บัญชี 
ผู้ผ่านการเลือกสรรในคร้ังน้ีเป็นอันยกเลิก

๘.๓ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้น 
บัญชีผู้น้ีนไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไต้ คือ

(๑) ผู้น้ันสละสิทธ้ิในการเข้ารับการจ้าง
(๒) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างภายในเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

กำหนด
(๓) ผู้น้ันมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีไต้ตามกำหนดเวลาท่ีไต้รับการจ้าง 

๘.๔ ประกาศผลการคัดเลือก ในวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒<£๖๓ ณ ที่ทำการองค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา และเว็บไซต์ www.lansaka.go.th หัวข้อ ข่าวประซาสัมพันธ์

๙. การบรรจุและแต่งตั้ง
๙.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะไต้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชี 

ตามตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ท้ังน้ีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรท่ีจะได้รับการจ้าง 
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา!ใต้จ:ะตัอง!ใต้รั'นความเ'ห'นขอบจาก 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราข ก่อนถึงจะบรรจุแต่งตังได้

๙.๒ ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงลำดับท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังมีวุฒิการคืกบา 
สูงกว่าท่ีได้กำหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะนำมาใข้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยซนํฃองตนเองไม่ได้

๙.๓ ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรที่ ก.อบต.เห็นขอบแล้ว จะต้องเข้าทำสัญญากับ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ภายในเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกากำหนด



๑๐. ข้อลง'วนสิทธ๋ึ
- กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้รับสมัครและออกใบเสร็จค่าธรรมเนียม 

เรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมในทุกกรณี
-ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรนำบัตรประจำตัวประซาซนและบัตร 

ประจำตัวสอบ เข้าห้องสอบด้วย ถ้าในวันสอบปรากฏว่าผู้เข้าสอบไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึง ถือว่าไม่มีสิทธ้ิสอบ
อน่ึง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ผู้สมัครได้ตรวจสอบ และรับรอง 

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและ หาก 
ภายหลังปรากฏว่า ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม,ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ขอสงวนสิทธ้ีในการเลือกสรรและทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างใน 
กรณีท่ีได้ทำสัญญาจ้างแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี §ๆร 'ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงซ่ือ)
(นายเจริญ อิฏฐผล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



ภาคผนวก ei
เอกสารแนบท้ายประทาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสทา 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลงวันท่ี ^ ตุลาคม ๒๕๖๓
********************

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ขื่อตำแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรขนาดเบา

สังกัดหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ตำแหน่งประ๓ ท พนักงานจ้างตามภารกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขขัดข้อง 

เล็กๆ น้อยๆ ของ เคร่ืองจักรกลขนาดเบา ประจำรถนํ้าเอนกประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ 
เครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณลมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. เพศชาย
๒. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
๓. วุฒิการคักษามัธยมคักษาต้อนต้น หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่าน้ี
๔. มความรู้ความสามารถและทักษะในการขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการท่ีเคยปฏิบัติงานน้ีน 
๕. มีใบอนุญาตขับฃ่ีรถตามท่ีกฎหมายกำหนด

ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี 

อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท



หลักสูตรแล 
๑.

๒.

๓.

ภาคผนวก ๒
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การ'บริหารส่วนตำบลลานสกา 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลงวันท่ี ^ ตุลาคม ๒๕๖๓
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ะวิธีการสรรหาและเลือกสรร แบ่งออกเป็น ๓ ภาค 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน)
๑.๑ ความรู้เก่ียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา และองค์การบริหารส่วนตำบล 

ลานสกา
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ สัญญาณไฟจราจร พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 

๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงบีจจุบัน การขับรถยนต์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และ 
ความรู้อ่ืนๆท่ีเก่ียวช้องกับการใช้รถยนต์ 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน)
ทดสอบทักษะการใช้เคร่ืองจักรกลขนาดเบา
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(โดยวิธีสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑0 0  คะแนน)
๓.๑ ประวัติการทำงาน ๒๐ คะแนน
๓.๒ บุคลิกภาพ ๒๐ คะแนน
๓.๓ ห่วงที วาจา ๒๐ คะแนน
๓.๔ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน
๓.๕ ความสามารถประสบการณ์ ๒๐ คะแนน


