
                                                          

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 

       ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ      
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
    สังกัดส านักงานปลัด อบต. จ านวน ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง สังกัดกองช่าง จ านวน  ๑  อัตรา 

รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

๒.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

       ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
             ๑) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
             ๒) วัณโรคในระยะอันตราย 
             ๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
             ๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
             ๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

        ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
        ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถ่ิน 
        ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความความผิด

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
             ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
                   / หมายเหตุ... 
 



 
                                - ๒ - 

 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการ    

รับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 

๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

      ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า ต าบลไสหร้า   
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ การสมัครสอบให้ผู้ประสงค์     
จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า     
ระหว่างวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ – วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ   หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๓๓-๔๒๓๖ หรือดูรายละเอียดที่ www.saira.go.th 

๓.๒ หลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้ 
  ๑) ส าเนาวุฒิการศึกษา (กรณีสมัครต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
                                                                                          จ านวน   ๑  ฉบับ 
  ๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว           จ านวน   ๓  รูป 
      (และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ-สกุล ไว้ดา้นหลังรปูถ่ายทุกรูป) 

๓) ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน                       อย่างละ  ๑  ฉบับ 
  ๔) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไมเ่ป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
ก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 
  ๕) เอกสารอ่ืนๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
  ๖) ส าเนาใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ (กรณีสมัครต าแหน่งพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง) 
          จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร  จ านวน ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่า

กรณีใดๆ เว้นแต่ มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุ จริต ให้จ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

 
                                                                                   / ๓.๔ เงื่อนไข... 

 
 

http://www.saira.go.th/


 
-๓- 

 
๓.๔ เงื่อนไขการสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน 
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอัน 
เป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้รับการสรรหาและการเลือกสรรคร้ังนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน        
วันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และทาง  
www.saira.go.th 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ

รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ    

ที่ ได้  ภายในวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  อ า เภอฉวาง                      
จังหวัดนครศรีธรรมราช และทาง  www.saira.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไป  
เมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   ให้เป็น
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ      

(๑) ผู้นัน้ได้ขอสละสิทธิ์การจ้าง  
(๒) ผู้นัน้ไม่มารายงานตวัเพื่อขอรับการจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 

๘. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
    การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่มีคะแนนสูงสุดลง

มาตามล าดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 

 
/ ๙.การจ้าง... 

 

http://www.saira.go.th/
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                                         -๔- 
 
 
๙. การจ้างพนักงานจ้าง 
    ๙.๑ พนักงานจ้างจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และผ่าน

ความเห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้าง จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น       

    ๙.๒ ถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรและถึงล าดับที่ ที่ได้รับการจ้างมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้
ตามประกาศนี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนมิได้ 

               องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า ด าเนินการสรรหา และเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการ    
โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ความรู้ ความสามารถ ความอุตสาหะ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อ
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดทราบ
เกี่ยวกับการแอบอ้าง หรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
จ้างทราบเพื่อจะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
    
       ประกาศ ณ วันที ่  ๑๙   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    
                                                        
                                                                        ไพโรจน์  สุดใจ 

( นายไพโรจน์  สุดใจ ) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       ภาคผนวก ก. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 

รายละเอียดลักษณะงานที่ปฏบิัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ก)  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์      

ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก .อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

   (ข)  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
        เป็นผู้ช่วยพนักงานส่วนต าบล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับ

อัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้  รักษาและบ ารุงขวัญ  
ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพ
ผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  การฟื้นฟูบูรณะสิ่งช ารุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตาม
แผนที่ อบต.ได้ก าหนดไว้  ฯลฯ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

(ค)  อัตราค่าตอบแทน  
      - จ านวน  ๖,๐๕๐.-บาท / เดือนและค่าครองชีพชั่วคราว ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  

  (ง)  ระยะเวลาการจ้าง 
        - ก าหนดระยะเวลาการจา้ง ท าสัญญาจา้งไม่เกินคราวละ  ๔ ปี 
 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
- ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

 (ก)  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 - มีความรู้ความสามารถ ความช านาญในการขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลางเป็นอย่างดี  และได้รับ

ใบอนุญาตขับรถตามประเภทที่กฎหมายก าหนด 
 (ข)  ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

- ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง ชนิดใดชนิดหนึ่ง และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 (ค)  อัตราค่าตอบแทน  
- จ านวน  ๕,๓๔๐.-บาท / เดือนและค่าครองชพีชั่วคราว ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  

 (ง)  ระยะเวลาการจ้าง 
  - ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจา้งไม่เกินคราวละ ๑ ป ี
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
๑. ความรู้ 
  - ความรู้ความสามารถทั่วไป 
  - ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
๒.คุณสมบัติส่วนบุคคล 
  ๒.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
  ๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
  ๒.๓ มนุษยสัมพันธ ์
  ๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
  ๒.๕ ประสบการณ์ท างาน 
        ฯลฯ 

 
 
 

๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน 

 
๑๐๐ คะแนน 

 
 
 

สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

 
สอบสัมภาษณ ์ 

 

รวม ๒๐๐ คะแนน  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
๑. ความรู้ 
  - ความรู้ความสามารถทั่วไป 
  - ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
๒.คุณสมบัติส่วนบุคคล 
  ๒.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
  ๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
  ๒.๓ มนุษยสัมพันธ ์
  ๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
  ๒.๕ ประสบการณ์ท างาน 
                 ฯลฯ 

 

 
 

๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน 

 
๑๐๐ คะแนน 

 
 

สอบข้อเขียน 
สอบปฏิบัต ิ

 
สอบสัมภาษณ ์ 

 
 
 

รวม ๒๐๐ คะแนน  
 
 

 


