
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
*******************************************

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๔/ ๔ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๖๒ มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 
๒๔๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ 
ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑. ตำแหน่งท่ีรับสมัคร
Vณักงาน'จ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ 

สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามชองผู้ที่จะได้รับการจ้าง
๒.๑ ผู้ซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปน้ี
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตพ่ินเฟ้อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไวในประกาศกำหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้าม 
เบ้ืองต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังน้ี

(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจต่อสังคม 
(ช) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าข้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง

(๖) ไม,เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาซิกสภาท้องถ่ิน 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอ่ืนชองรัฐ

(๙) ...
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(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชอง 
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๒ ผู้สมัครต้องมีค ุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กำหนด รายละเอ ียดตรงตาม 
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)

ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ผู้ท ี่ผ ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเม ือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท ี่ในพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มืสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

๓. ระยะเวลาจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ม ืระยะเวลาการจ้างคราวละไม ่เก ิน ๔ ปี และประเมินผล 

การปฏิบัติงาน ปีละ ๒ คร้ัง ตามปีงบประมาณ

๔. อัตราค่าตอบแทน
การกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้

๔. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มืความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถสมัครไดโดย 

ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ในวับและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๕ ๖๒๕๓ 
ต่อ ๔๐๕ หรือทางเว็บไซต์ ผ ผ ,ห/.กล^เา๐กรเ.5๐.1:เา

๖. การสมัคร
๖.๑ เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 

(๑) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๓ รูป 

(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร)
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เลือน

จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 
(๖) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เซ่น ใบสำคัญการเปลี่ยนซื่อตัว-ซื่อสกุล ใบสำคัญการ 

สมรส ใบสำคัญการหย่า อย่างละ ๑ ฉบับ (ในกรณีหลักฐานไม่ตรงกัน)
๖.๒ โดยมีเงื่อนไชการสมัคร ดังน้ี

(๑) ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
(๒) ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงให้เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจสอบในวันสมัครด้วย 
(๓) สำเนาเอกสารที่ใซ[นการสมัครทุกฉบับให้ใช้กระดาษ /\๔ และสำเนารับรอง

ความถูกต้องโดยผู้สมัคร
๗. ...
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๗. ค่าธรรมเนียมการสมคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราข กำหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการ 

สมัครตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท และจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
๘.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนด ซึ่งประกอบด้วย

๘.๑.๑ ความรู้ชองบุคคลในเรื่องต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๘.๑.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะชองบุคคลในเรื่องต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๘.๑.๓ คุณลักษณะอื่นๆของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

๘.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง 
ด้วยวิธีการที่สอดคล้องและเหมาะสม ดังรายละเอียดแบบท้ายประกาศบี้ (ภาคผนวก ข.)

๙. ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและวันเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการเลือกสรร 

พร้อมกำหนดวัน เวลาและสถานที่เลือกสรรให้ทราบก่อนวับดำเนินการเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ 
โดยปิดประกาศ'ไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๕ ๖๒๕๓ 
ต่อ ๔๐๕ หรือทางเว็บไซต์ ผผพ.กล^เา(วท51.ฐ(ว.'เก่ โดยการประกาศดังกล่าว ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้อง 
ตรวจสอบด้วยตนเอง

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การเลือกสรร จะต้องได้รับคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

๑๑. ประกาศรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะประกาศรายชื่อผู้ผ ่านการเลือกสรร 

ให้ทราบ โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๕ 
๖๒๕๓ ต่อ ๔๐๕ หรือทางเว็บไซต์ ผผพ.กล^เา๐กร!.ฐ๐.■ เท์

๑๒. การขึ้นบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๒.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ ่านการเลือกสรร จะเร ียงตามลำด ับท ี่จากผ ู้ผ ่านการ 

เลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็น 
ผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๑๒.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วับที่ 
ประกาศขึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ถือว่าเป็นอันยกเลิก

เงื่อนไขการจ้าง
๑๓.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับที่อยู่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

ตามตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓.๒ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการช้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อน จึงจะทำสัญญาจ้างได้ ระยะเวลาการจ้าง พนักงาน 
จ้างตามภารกิจ มีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี

๑๓.๓ ..-



๑๓.๓ เม ื่อได ้ร ับ การจ ้างเป ็น พ น ักงาน จ ้าง ส ังก ัดองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด 
นครศรีธรรมราชแล้ว หากประสงค์จะขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

อน่ึง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรอง 
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครที่กำหนดไว้ 
หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอสงวนสิทธิในการเลือกสรรและทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ 
ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 9  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

/  (นไงกนกพร เดชเดโซ)
นายลองดก'ไรบรี'หารส่วนจังหวัด'นครตํร็ธรรมราช



แนบท้ายประกาสองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราซ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันท่ี 9  ตุลาคม ๒๕๖๔

พนักงาบจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

ขื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลักษณะงานทั่วไป
ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม 

ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ัง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ี เก่ียวกับไฟฟ้า คำนวณราคาและ 
ประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือตำแหน่งท่ีปฏิบัติงานบริหารต้านช่างไฟฟ้า

หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก
ปฏิบัติงาบในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ่าเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงาบด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันลอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 

๑. ด้านการปฏิบ้ตการ
๑.๑ สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การ 

ใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ 
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงาบภายในและภายนอก

๑.๒ จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาบ เพื่อการวางแผน
บำรุงรักษา

๑.๓ ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวช้องเพื่อใช้ใบการออกใบรับรองตามที่ 
หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด

๑.๔ เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน 
ให้มีจ่าบวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบบีญหา แกไ'ฃบีญ'หา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ท้ังภายใน และ 

ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ประสาบ แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง  ๆ ทั้งภายใบและภายนอกหน่วยงาน 

เพื่อประกอบการปฏิบัติงาบได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง แผนก 
และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวช้อง



-๖-

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 

หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำดัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ 
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้!ด้

ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี

อัตราค่าตอบแทบ ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐.-บาท



ภาคผนวก ข.
-๗-

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังทวัดนครศรีธรรมราช 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันท่ี 9  ตุลาคม ๒๔๖๔
รายละเอียดวิธีการสรรหาและเลือกสรร

ตำแหน่ง
วิธีการประเมินสมรรถนะ

การสัมภาษณ การทดสอบการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


