
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช มคีวาม 
ประสงคจ์ะดำเนนิการสรรหาและเลอืกสรรบคุคล เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็พนกังาน เพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นตำบลจงัหวดันครศรธีรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัพนกังานจา้ง 
ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และ ประกาศ ก.อบต. จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบั 
พนกังานจ้าง (ฉบับท่ี ๓) ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๔๔๗ จึงรับสมคัรบคุคลเพือ่เลอืกสรรเปน็พนกังานจา้งชอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

๑. ประ๓ ทชองพนกังานจ้างทีรั่บสมคัร และ ตำแหน่ง
๑.๑ พนักงานจ้างท่ัวไป

. ๑.๑.๑ ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา
(รายละเอี ยดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอี ยดเก่ี ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศน้ี)

๒. คุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง่ชองผู้มีสทิธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
เพ่ือสรรหาและเลือกสรร

๒.๑ คณุสมบตัทิัว่ไป ผูส้มคัรสอบจะตอ้งมคีณุสมบตัทิัว่ไปและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม
ดังต่อไปน้ี

๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบุรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีไต้ ไร้ความสามารถหรือจิต 

พินเพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น 
สำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปน้ี

(ก)โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าข้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่ลังดม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง

๔) ไมเ่ป็นผู้ดำรงตำแหนง่ทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง

๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
๗) ไม่เป็นผู้ท่ีเคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพพิากษาของศาลถึงท่ีสดุใหจ้ำคุก เพราะ 

กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันไต้กระทำโดย ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ



๙) ไมเ่ปน็ขา้ราชการหรือลกูจ้างของสว่นราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงาน 
อ่ืนชองรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน

หแๆยเหต ุ สำหรับผู้ท่ีชาดคุณสมบัติตามข้อ (๕) ,(๖) และ (๙) มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้ 
แต่จะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างก็ต่อเม่ือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (๔) 1 (๖) และ (๙)

สำหรบัพระภกิษลุามเณร ไมส่ามารถสมคัรสอบและไมอ่าจเขา้สอบแชง่ชนัได ้ทัง้นีต้าม 
หนงัสอืสำนกังาน ก.พ. ท่ี นร ๐๙๐๔ /ว ๙ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๔๑๐ หนงัสอืสำนกังาน ก.ท.
ท่ี มท ๐๓ ๑๑/ว ๔๖๒๖ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๔๒๑ และตามความในขอ้ ๔ ของคำสัง่มหาเถรสมาคม 
ลงวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๔๒๑ หากสมคัรแลว้บวชเปน็พระภกิษหุรอืสามเณรในภายหลงั หรอืระหวา่ง 
ดำเนินการสรรหาก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหา หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันท่ีดำเนินการสรรหา

๒.๒ คุณสมบตัเิฉพาะตำแหนง่
ผูส้มคัรตอ้งเปน็ผูม้คีณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำบลลานสกา 

กำหนดไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี (ภาคผนวก ก )
๓. วนัเวลา และสถานท่ีรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐ บาท 
ได้ท่ี สำนกังานปลัด องค์การบริหารสว่นตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัง้แต ่
วันท่ี ๓ - ๑๒ มนีาคม ๒๔๖๓ ในวนัและเวลาราชการ)

-๒-

๔. เอกสารหลกัฐานการสมคัร
ผู้สมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องย่ืนใบสมัครสอบด้วยตนเอกง โดยกรอก 

รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมท้ังนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง มาย่ืนใน 
วันรับสมัครคังน้ี

๔.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนาบัตรประชาซน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ รปูถา่ยหนา้ตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว ถา่ยครัง้เดยีวกนั 

ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปีดรับสมัคร จำนวน ๓ รูป
๔๔ ใบรับรองแพทย์ ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 

ส่วนตำบลกำหนด ซ่ีงออกให้โม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันตรวจร่างกาย(ฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ หลักฐานอ่ืน เๆช่น ทะเบียนสมรส ,ใบเปล่ียนซ่ือตัว - สกุล จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
หมายเหตุ สำเนาถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ เ̂ท่าน้ันและรับรองสำแภถูกต้องทุกฉบับ 
สำหรับการสมัครสอบคร้ังน้ี ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และมี 

คณุสมบตัเิฉพาะตำแหนง่ ตรงตามประกาศรับสมคัร และหากภายหลงัปรากฏวา่ผูส้มคัรรายใดมคีณุสมบตั ิ
ดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องคก์ารบริหารสว่นตำบลลานสกา จะถอืว่าเปน็ผูข้าดคณุสมบตัใินการ 
สมัครสอบและไม่มีสิทธิไต้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีสอนตัดเลือกไล้

๔. ประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รับการสรรหาและเลอืกสรร
๔.๑ ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รับการสรรหาและเลอืกสรร ณ องคก์ารบรหิารสว่นตำบล 

ลานสกา ในวันท่ี ๑๖ มนีาคม ๒๔๖๓
๔.๒ กำหนดการสรรหาและเลือกสรร โดยการสมัภาษณ ์ในวันท่ี ๑๙ เดอืนมนีาคม ๒๔๖๓ 

เวลา ๑๐.๐0 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



๖. หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารสอบคดัเสอืก
๖.๑ ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑก์ารประเมิน ตามรายละเอยีด 

เก่ียวกับการสมัครแนบท้าย (ภาคผนวก ข)
๗. หลกัเกณฑก์ารคัดสนิ

การตดัสนิวา่ผูใ้ดเปน็ผูผ้า่นการสอบคดัเลอืก ใหล้อืเกณฑว์า่ตอ้งเปน็ผูผ้า่นการประเมนิ 
สมรรถนะทุกภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

๘. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลลานสกา จะประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการสรรหาและเลอืกสรรเปน็ 

พนักงานจ้าง ในวันท่ี ๒๓ มนีาคม ๒๕๖๓ ณ ทีห่ำการองคก์ารบริหารสว่นตำบลลานสกา 
๙. การขึน้บญัชผีูผ้า่นการสรรหาและเสอืกสรร

๙.๑ การขึน้บญัชผู้ีผ่านการสรรหาและเลอืกสรร จะเรยีงตามลำดบัทีจ่ากผูไ้ตค้ะแนนรวม 
สงูสดุลงมาตามลำดบัในกรณทีีม่ผีูไ้ตค้ะแนนรวมเทา่กนัใหผู้ท้ีไ่ดรั้บเลขประจำตวัสอบเปน็ผูอ้ยู่ในลำดบัทีส่งู 
กว่า

๙.๒ บญัชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะใชเ้พือ่การจา้งเปน็ระยะเวลา ๑ ปี นับต้ังแต่ข้ึน 
บัญชี แตถ่า้มกีารสรรหาและเลอืกสรรอยา่งเดยีวกนันีอ้กี และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่ 
แล้วบัญชีผู้ผ่านการสรรหาคร้ังน้ีเป็นอันยกเลิก

๙.๓ ผู้ท่ีไต้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถา้มกีรณอีย่างใดอย่างหนึง่ดงัตอ่ไปนีใ้ห ้
เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้น้ัน

๑) ผู้น้ันขอสละลิทธ๋ึการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งท่ีสอบไต้
๒) ผู้น้ันไม่มารายงานตัว เพ่ือจ้างเป็นพนกังานจ้างภายในเวลาท่ีกำหนด
๓) ผู้นัน้มีเหตุไมอ่าจเชา้ปฏบิตัริาขการได้ตามกำหนดเวลาทีจ่ะจ้างเปน็พนกังานจ้าง

ในตำแหน่งท่ีสอบไต้
๑๐ การหำสญัญาจ้าง ระยะเวลาจา้ง อัตราจ้าง

๑๐.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และไต้รับการจ้างพนกังานจ้างสงักดัองคก์าร 
บริหารสว่นตำบลลานสกา ตามลำดับทีใ่นบญัชผู้ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรไต้ ตามจำนวนอตัราทีก่ำหนด 
โดยเร่ิมต้ังแต่ลำดับท่ี ๑ ของแต่ละตำแหน่ง

๑๐.๒ ระยะเวลาจา้ง ไม่เกิน ๑ ปี
๑๐.๓ ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา เดือนละ ๙,๐๐๐ .- บาท และค่าครองชีพฃ่ัวคราว 

รายเดอืน เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงซ่ือ)
(นายเจริญ อิฏฐผล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



ภาคผนวก ก.
คณุสมบตัเิฉพาะตำแหนง่/หนา้ทีค่วามรับผดิขอบ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

เร่ืองรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ดูอ่ตำแหนง่ คนงาน (ประ๓ ทพนกังานจ้างทัว่ไป) จำนวน ๑ อัตรา 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบหลกั
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อตัราคา่ตอบแทน ไต้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)



ภาคผนวก ข
วิธกีารสรรหาและเลอืกสรรพนกังานจา้งทัว่ไป แนบทา้ยประกาศองคก์ารบริหารสว่นตำบลลานสกา 

เร่ือง รับสมคัรบคุคลเพือ่สรรหาและเลอืกสรรเปน็พนกังานจ้าง
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒© กมุภาพนัธ ์๒(£๖๓ 

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

ผู้สมัคร ตำแหนง่ คนงาน ต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ์ดังน้ี

ท ี่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑. ความเหมาะสมกบัตำแหนง่ ๑๐๐ คะแนน โดยวิธี

ประเมนิบคุคลโดยวิธีการสมัภาษณ ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสารเพือ่ สอบสมัภาษณ์
พจิารณาความเหมาะสมกบัตำแหนง่หนา้ที ่ จากประวตัสิว่นตวั 
ประวัตกิารสกืษ'า ประวตักิารทำงาน พว่งทวีาจา อุปนิสัย อารม 
ทศันคต ิ จรยิธรรมและคณุธรรม การปรบัตวัเขา้กบัผูร้ว่มงาน 
รวมทัง้สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ความคิด ริเริม่สร้างสรรค ์ ปฏภิาณ 
ไหวพริบ บคุลกิภาพ ความสามารถพเิศษทีเ่กดิประโยชนต์อ่การ 
ปฏิษัติ'ราชการ และพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบ

(ผ่านเกณฑร้์อยละ too)


