
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
******************************************* 

            ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดล าปางเรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร                
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  

๑ ต าแหน่งพนักงานจ้างท่ีรับสมัคร  ได้แก่  

 ๑.๑  ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป  ได้แก่ 
 -  คนงานทั่วไป (ส านักปลัด)     จ านวน  1  อัตรา 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรร  

๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  
(๑)  มีสัญชาติไทย 

 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี   
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
 (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
 (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
                 ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  
หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ได ้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล หรือกฎหมายอ่ืน 
กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 ๓. อัตราค่าตอบแทน 

    ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้ท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก จะได้รับอัตรา
ค่าตอบแทน (พนักงานจ้างทั่วไป) ในอัตราเดือนละ 9,000.-  

  ๔.การรับสมัคร 

    4.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ๑) ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก                  
ในต าแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ในระหว่างวันที่  8 สิงหาคม ๒๕65              
ถึง วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕65 ระหว่าง   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ( เว้นวันหยุดราชการ ) 
      ๒) สถานที่รับสมัคร ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  
  4.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  มีดังต่อไปนี้ 
        ๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือใบแทน (ใบเหลือง) จ านวน   ๑ ฉบับ  
        ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน   ๑ ฉบับ  
        ๓)  รูปถ่ายขนาด ๑  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน /ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตา)  จ านวน 4 รูป 
        ๔)  ส าเนาหลักฐานแสดงการได้รับวุฒิการศึกษา     จ านวน   ๑   ฉบับ  
        ๕)  ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน)   จ านวน     ๑   ฉบับ  
        ๖)  เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

  4.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  - ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ ๑๐๐.-บาท และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 
  4.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
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 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และสอบคัดเลือก   
  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก  อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐54 209703  หรือทางเว็บไซต์ www.nasaklampang.com ในวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕65                 
ณ องค์บริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  
     5.1.  การประกาศวัน เวลา สถานที่ 
  (1) สอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที ่24 สิงหาคม ๒๕65   เวลา 10.0๐ เป็นต้นไป 
  (2) ประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่  26 สิงหาคม  ๒๕65 เวลา 10.๐๐น. 
  6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    (1) ความเหมาะสมกับต าแหน่งสอบ สัมภาษณ์ (100 คะแนน) 
 7. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

 8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

     องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือ กสรรตามล าดับ              
คะแนนที่ได้ ในวันศุกร์ที่  26 สิงหาคม  ๒๕65  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด ผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งทีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก แล้วรายงาน   
ก.อบต.จังหวัดล าปางทราบต่อไป  

  10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่  

                   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง และทาง 
โทรศัพท์หมายเลข ๐ 54 209703 หรอืทางเวบ็ไซต์ www.nasaklampang.com 

ประกาศ  ณ  วันที่  1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65  

 
                           (นายบญุเทยีน กาค า) 

                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก 
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แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก  เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ 
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 

ลงวันที่  1 สิงหาคม  ๒๕63 
**************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 

   ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
     ๑.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ ๒๐คะแนน 

๒.  วิสัยทัศน์ในการท างาน ประสบการณ์ในต าแหน่ง  ๒๐ คะแนน 
๓.  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย ๒๐คะแนน 
๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ       ๒๐ คะแนน 
๕.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ร่วมสังคม ๒๐คะแนน 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน                   
ไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ  ๖๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


