
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

………………………………………………….. 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ประสงคจะรับสมัครสอบบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจาง   

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

พนักงานจาง พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3 )พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2547  หมวด 4 การสรรหา

และการเลือกสรร   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  เปนพนักงานจาง โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจาง  ช่ือตําแหนง   และรายละเอียดการจาง 

๑.1  พนักงานจางท่ัวไป   ตําแหนง คนงานท่ัวไป จํานวน  2  อัตรา 

        รายละเอียดของตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา

และการเลือกสรร 

        ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 4 ของประกาศ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง พ.ศ.2547 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 )พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2547   

  ๑.  เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย   

๒.  มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ป และไมเกิน  ๖๐  ป   

  ๓.  ไมเปนบุคคลลมละลาย   

๔. ไมเปนผูท่ีมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือ  จิต

ฟนเฟอน  ไมสมประกอบ หรือเปนโรคท่ีกําหนดไวในประกาศตามท่ีกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ

พนักงานสวนตําบล    

๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค

การเมือง  

๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  

  ๗. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๘.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออกหรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  

หนวยงานอ่ืนของรัฐ   

9. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
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            หมายเหตุ   ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผู

ดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหาร

ทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน และตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน 

และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินมา

ยื่นดวย 

  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

        ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ

สมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้ 

๓. การรับสมัคร 

๓.๑  วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครเพ่ือเขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจางสามารถติดตอขอรับใบ

สมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดท่ี  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ตําบลนาอุดม อําเภอ      

นิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร ระหวางวันท่ี   24 ธันวาคม 2561  ถึงวันท่ี  4 มกราคม 2562  ในวันและเวลา

ราชการ  และสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท ๐-4266-2487, 081-8157422 

๓.๒  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจางตองยื่นใบสมัครดวยตนเองโดย
กรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวนตอเจาหนาท่ีรับสมัครพรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 
   ๓.๑  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว  ถายครั้งเดียวกัน         

ไมเกิน  ๖  เดือน จํานวน  ๓  รูป  และผูสมัครลงนามรับรองหลังรูปดวย 

   ๓.๒  สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรอง  จํานวน  ๒  ฉบับ   

   ๓.๓  สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  ๒  ฉบับ 

   ๓.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๒  ฉบับ 

   ๓.๕  ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑  เดือนและแสดงวาไมเปนโรคตองหามตาม

ประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล 

   ๓.๖  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบอนุญาต   ขับข่ี

รถยนต หรือใบข้ึนทะเบียนทหารกองเกิน (สด.๙) (ถามี)  ฯลฯ จํานวน  ๒  ฉบับ 

   ท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

  ๓.๓  คาธรรมเนียมการสมัคร 

      -  ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนงละ  100  บาท 

 

         / เง่ือนไขการสมัคร... 
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  ๓.๔  เง่ือนไขในการสมัคร 
     ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

วาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก

รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดอัน

เกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตองตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครอัน

เปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใด   ใหถือวาการรับสมัคร

และการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปน โมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตนและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการ

สมัครสอบ 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและระเบียบ

เก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 7  มกราคม 2562  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม   

5. กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 

ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี  9 มกราคม 2562 เวลา  09.00 น. เปนตนไป  

ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร 

6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับการรับ

สมัครแนบทายประกาศนี้ 

7. หลักเกณฑการตัดสิน 

ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรู 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ท้ังนี้การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ี

สอบได โดยเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสารถท่ัวไป (สอบขอเขียน) และ คะแนนความ

เหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) รวมกันมากวา เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนการประเมินความรู

ความสามารถ หรือทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา และหากคะแนนในการ

ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ) เทากันอีกก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน

เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับรายชื่อผูผานการ

เลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบท่ีได ตามท่ีประกาศไวในขอ 7   ในวันท่ี  10  มกราคม  2562  ณ  ท่ีทําการ

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม     โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบ

กําหนด ๑ ป นับวันข้ึนบัญชี  หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

 

                    .../ 9. การทําสัญญาจาง 
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9. การทําสัญญาจางผูผานการสรรหา 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมกําหนด ดังนี้ 

9.๑ องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมจะทําสัญญาจางผูท่ีผานการเลือกสรรตามลําดับท่ีสอบได    ท้ังนี้

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสานตําบลจังหวัดมุกดาหาร (ก.อบต.จังหวัด) 

9.๒ ในกรณีท่ีมีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวางและภายหลังมีอัตราวางในงานลักษณะ

เดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลท่ีมีสมรรถนะ

เรื่องเดียวกันได องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมก็อาจพิจารณาจัดจางผูท่ีผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผาน

การเลือกสรรท่ียังไมหมดอายุ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสานตําบลจังหวัดมุกดาหาร (ก.

อบต.จังหวัด) 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    14   ธนัวาคม พ.ศ.๒๕61 
 

   

(นายจํานงค  ผลาเหิม) 

                                นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 



รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจาง 

1. ประเภท พนักงานท่ัวไป ตําแหนง  คนงานท่ัวไปสังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

     จํานวน 2 อัตรา 

- อัตราคาตอบแทน 9,000 บาท  (เกาพันบาทถวน)  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว   

จํานวน  1,000.- บาท  (หนึ่งพันบาทถวน) รวมท้ังสิ้น 10,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

- ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันทําสัญญาจาง ไมเกินคราวละ 1 ป 

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุก

สาขาท่ี ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการ

ฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทาง

ราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง  

3. หนาท่ีและความรับผิดชอบ ชวยเหลืองานดานเอกสารภายในสํานักงานปลัด ปฏิบัติงานข้ันตน

เก่ียวกับงานชวยเหลือเจาหนาท่ีภายในสํานักงานปลัดท่ีเปนงานเอกสารท่ีไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบ

โดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถ่ีถวน และปฏิบัติ

หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายลักษณะงานท่ีปฏิบัติ งานกรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายๆ 

ตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพและคัดสําเนา หนังสือเอกสาร คัดลอกลงรายการ

ตางๆ ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติท่ัวไป ชวยทําบันทึก ยอ

เรื่อง ชวยจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติ

หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 4. หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินสมรรถนะตามท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรูความสามารถท่ัวไป 50 สอบขอเขียน(ปรนัย) 

(ความรูในหลักวิชาการท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตําแหนง)  จํานวน 50 ขอ 

1.1 ความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบฯท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการสวนทองถ่ิน   

1.2 ความรูความสามารถท่ัวไปเก่ียวกับงานสารบรรณ   

2. ความเหมาะสมกับตําแหนง (คุณสมบัติสวนบุคคล) 50 สอบสมัภาษณ 

2.1 บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา   

2.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภานไหวพริบ   

2.3 ทัศนคติ แรงจูงใจ   

2.4 ประสบการณ   

2.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ   

รวม 100  

5. ข้ันตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 



1. การประเมินสมรรถนะดานความรูความสามารถท่ัวไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน ผูสมัครจะตองไดคะแนน

ในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ  

2. การสอบสัมภาษณ ผูสมัครจะตองไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะเปนผู

ผานการเลือกสรรและข้ึนบัญชีการเลือกสรรไว 1 ป 

 

 

 



 

สมัครพนักงานจาง  �  ท่ัวไป  �  ตามภารกิจ 
ตําแหนง ………………………… 

           

   วันท่ี….....……เดือน  ........................  พ.ศ.  2561 

1. ชื่อ – สกุล ผูสมัคร……………………………………………….……………………………………………..อายุ………………….ป 

2. สัญชาติ …………… เชื้อชาติ ……….…….. เกิดเม่ือวันท่ี…..……..เดือน……………….……….....……พ.ศ……….…..…. 

อายุ ………… ป ………… เดือน (นับถึงวันสมัคร) 

3. สถานท่ีเกิดบานเลขท่ี ..………….…หมู…………ตําบล ………………… อําเภอ ……………….. จังหวัด…………………… 

4. ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี...............หมู….........ตําบล…...……..……  อําเภอ ………..........….จังหวัด …………………... 

5. สถานภาพ  (…….)  โสด (……..)  สมรส (……….)  หยาราง 

6. ชื่อภรรยา / สามี (กรณีสมรส) ……………………………………………..………….. สัญชาติ …..………. เชื้อชาติ ………….. 

อาชีพ ……………………………………………………………………… 

7. ชื่อบิดา …………………………………………..…………………………สัญชาติ …………… เชื้อชาติ ……….………… 

ชื่อมารดา …………………………….…………………….................สญัชาติ …………… เชื้อชาติ ……………..…… 

8. วุฒิการศึกษาท่ีใชสมัคร………………………………………………………..…………………………….จบเม่ือป พ.ศ…………….. 

จากสถานศึกษา………………………..……………………………………….…………….จังหวัด………..……….........…… 

9. ความรูความสามารถพิเศษ ……………………………………………………………………………….................................... 

………………………………………………………………………………...................…....................................................……. 

10. ประวัติการทํางาน 

3.1………………………………………….…………………………………………ระยะเวลา…………..ป ………….. เดือน 

3.2……………………………………………………………..………………………ระยะเวลา…………..ป ………….. เดือน 

3.3 ...............................................................................................ระยะเวลา ............ ป ............. เดือน 

11.  ปจจุบันประกอบอาชีพ …………………………………………………………………………………………………………… 

  ขาพเจาไดทราบรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานท่ีจะตองปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม

แลว และขอรับรองวาขอความท้ังหมดเปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ) …………………………………………………….ผูสมัคร 

(………..................…...........……………………) 

 

รูปถายขนาด 

1 นิ้ว 



สําหรับการตรวจสอบของเจาหนาท่ี 

(   )  หลักฐานครบ 
(   )  หลักฐานไมครบ คือไมมีเอกสาร ดังตอไปนี้ 
..................................................................................... 
.................................................................................... 

(ลงชื่อ) ............................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 
       (นางกัญญาวีร  สีวะกุล) 
วันท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. ..................... 
 

ไดรับเงินคาธรรมเนียม  จํานวน  1๐๐.- บาท ไว
แลว 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..................
เลขท่ี……………….. 
วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ
.................... 

 
(ลงชือ่) ............................................เจาหนาท่ีรับเงิน 
       (.................................................) 
วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ......................... 

 

(   )  มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 

(   )  คุณสมบัติไมถูกตองครบถวน  เนื่องจาก

............................................................................................................ 

 

 

 

                                 ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ   

                              (  นายพิพัฒน  ออนเทศ ) 

          ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

 

ลงชื่อ................................................กรรมการ ลงชื่อ..............................................กรรมการ 

           (นายธีรวฒัน  พรามสุข)                                  ( นางกัญญาวีร  สีวะกุล ) 

               หัวหนาสํานักปลัด                                       นักทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 


	สมัครพนักงานจ้าง  (  ทั่วไป  (  ตามภารกิจ
	ตำแหน่ง …………………………


