
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

…………………………………….… 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ หมวด ๔ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ประเภท ต าแหน่งท่ีรับสมัคร  
๑.๑ พนักงานจ้างท่ัวไป  

  - ต าแหน่ง ยาม   สังกัด ส านักงานปลัด       จ านวน ๑ อัตรา 

๒. รายละเอียดต าแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบ และอัตราค่าตอบแทน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.) 

 ๓.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
                    ๓.1 คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
             (๑) มีสัญชาติไทย 

            (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) 
            (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
            (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
            (๕) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
      (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 
 
 (๖) ไม่เป็น… 
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  (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน
ทั่วไปหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.อบต. หรือกฎหมายอื่นก าหนด 

  (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
  (๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   
  (๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

  (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น   

  (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ   
  ส าหรับภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือ
เป็นพนักงานจ้างได้  ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  พ.ศ.  2538 

  ๓.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร 
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลก าหนด โดยมีรายละเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก ก.) 

 ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
            ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ณ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่ 
23  เมษายน - 3  พฤษภาคม  256๔ ในวันและเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ 
www.baannern.go.th หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-75๔๖-๖๑๒๐ 

 ๕. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
             ๕.๑ ส าเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)       จ านวน  ๑ ฉบับ 
 ๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑ x 1 นิ้ว    จ านวน  ๓ รูป 
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร (ให้เขียนชื่อ – นามสกุล หลังรูปถ่าย)     
                 ๕.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน          จ านวน  ๑ ฉบับ 
            ๕.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         จ านวน  ๑ ฉบับ 
            ๕.๕ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการ 
พนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
     ๕.6 ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส  
ใบทหารกองเกิน (สด.๙)  

       ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น และให้ผู้สมัครรับรองส าเนา
ถูกต้องและลงชื่อก ากับ ยกเว้นใบรับรองแพทย์ 

 

/๖. ค่าธรรมเนียม... 
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 ๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
               ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละ 100 บาท ในวันยื่นใบสมัคร และเมื่ อ
ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะไม่จ่ายคืนทุกกรณี 

 ๗. เงื่อนไขการสมัคร 
                      ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หาก
ตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่า การรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่
ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

  

 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
๘.๑ พนักงานจ้างท่ัวไป  

   (๑) ต าแหน่ง ยาม วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างจะพิจารณา
เลือกสรรบุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่งมากที่สุด ดังนี้ 

 ใช้วิธีการสรรหา และเลือกสรร โดยการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถ หรือทักษะ
เฉพาะของบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอ่ืนที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ 

 การก าหนดและประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามรายละเอียดตาม ภาคผนวก ข แนบท้าย
ประกาศรับสมัคร 
สอบภาคปฏิบัติ (ภาคผนวก ข)    คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
สอบภาคสัมภาษณ์ (ภาคผนวก ข)  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
   - ความรู้          ๒๕  คะแนน 
   - คุณสมบัติส่วนบุคคล          ๒๕  คะแนน 

 ๙. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการกรรหาและเลือกสรร 

     ๙.๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนินจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวัน ที่  5  พฤษภาคม  256๔ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน อ าเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน  www.baannern.go.th โดยให้เป็น
หน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วย 

     9.๒ วันเวลาและสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร 
                             ๑) ต าแหน่ง ยาม สอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 256๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.– ๑2.๐๐ น. 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน  อ าเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
    

/2) ประกาศ... 
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   ๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคสัมภาษณ์  ในวันที่  11  พฤษภาคม  256๔    
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน  อ าเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเนิน  www.baannern.go.th 
   ๓) สอบภาคสัมภาษณ์  ในวันที่ 12  พฤษภาคม  256๔ เวลา  10.0๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                      ๔) ให้ผู้ที่เข้ารับการเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
          ๔.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อ กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวม
รองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
                 ๔.2 น าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าผู้สมัครมาแสดงในวันสรรหาด้วย 
                ๔.3  หากผู้ใดมาแสดงตนขอเข้าสอบ ภายหลังเวลาเข้าสอบเกิน  15 นาที โดยไม่มีเหตุ
อันควร คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบและถือเป็นผู้
สละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 
                ๔.4 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ด าเนินการเลือกสรรโดยเคร่งครัด 
                  ๔.5  ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้สมัครคนอ่ืน 
  หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสรรหาและเลือกสรร อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการ   
สรรหาและเลือกสรร และคณะกรรมการมีสิทธิ์พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนได้ 

  10. เกณฑ์การตัดสิน 
                 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ ของการ
ประเมินแต่ละด้าน โดยจะเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 

 ๑1. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่        

14  พฤษภาคม  256๔  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และทาง
เว็บไซต์ www.baannern.go.th  

 ๑๒. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ๑๒.๑ การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลง

มาหาคะแนนต่ าสุดตามล าดับ ในกรณีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนภาคสัมภาษณ์ มากกว่าอยู่ในอันดับสูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

       ๑๒.๒ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ   
ผลการสรรหา แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

               ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอ านาจจ้างก าหนด 

      /(3) ผู้นั้นมีเหตุ... 

http://www.baannern.go.th/
http://www.baannern.go.th/
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(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่สอบได ้
(๔) ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

 ๑๓. การท าสัญญาจ้าง 
                             ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามล าดับในบัญชีผู้สอบผ่านการ
เลือกสรรในอัตราต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน ตามล าดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งมี
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่
ตรงตามที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนินอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๙  เมษายน  พ.ศ.256๔  

ประดิษฐ์  แย้มอ่ิม 

   (นายประดิษฐ์  แย้มอ่ิม ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน 
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ผนวก  ก. 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
และความรู้ความสามารถที่ต้องการแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน 

ลงวันที่        เมษายน  256๔ 
 
พนักงานจ้างท่ัวไป  
 1.  ต าแหน่ง ยาม  จ านวน  1  อัตรา  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ท าหน้าที่อยู่ยามเฝ้าสถานที่  ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ท าหน้าทีอ่ยู่ยามเฝ้าสถานที่  ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเนิน หรืองานอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน 

 ๑) เพศชาย 

 ๒) ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
 ๓) สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 
 ๔) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่   
 ๕) ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท พร้อมทั้ง มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว และ
สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการของ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนด 

ระยะเวลาจ้าง 

 - ต าแหน่ง ยาม ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ ๑ ปี  
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ผนวก  ข. 
การก าหนดและประเมินสมรรถนะ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่         เมษายน  256๔ 
 
พนักงานจ้างท่ัวไป  
 ๑. ต าแหน่ง ยาม  
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความสามารถและความรู้ ในการต่อสู้ป้องกัน 

 
๕0 

 
โดยวิธีทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

๒. ความรู้และคุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๒.๑ ความรู้ 
 มีความรู้ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวกับต าแหน่ง 
 ความรู้ทั่วไป ความสามารถทั่วไป 

 
20 
1๐ 
10 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 

    ๒.๒. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
 การแต่งกาย บุคลิกภาพ ประวัติส่วนตัว 
 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 
 ทัศนคติ และแรงจูงใจ 

 

30 
10 
10 
10 
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