
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
      พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา  
  รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดท้ายประกาศนี้ 
 

 2. คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 
    2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด 1 ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน  60  ปี 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด                
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ                       
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง       
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า 
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        
มายื่นด้วย 
 2.2 คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย
ประกาศนี ้
 

 3. การรับสมัคร 
     3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตั้งแตว่ันที่ 9 – 18 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์
หมายเลข 0-7580-3876 หรือดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.paknakhon.go.th   
 

    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
         (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน                
6 เดือน จ านวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปด้วยตัวบรรจง 
                  (2) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งที่
สมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ 
          (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
          (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
          (5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามมติคณะกรรมการกลางพนักงาน 
ส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก าหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน  1  ฉบับ 
                   (6) ส าเนาเอกสารอื่นๆ  เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล , ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
          ทัง้นี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
   3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ให้ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 100.- บาท ในวันยื่นใบสมัคร 
   3.4 เงื่อนไขในการสมัคร  
         ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด      
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการ           
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  
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 4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 
21 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(รายละเอียดปรากฏตามผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี้ และทางเว็ปไซต์ www.paknakhon.go.th 
   

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี ้
 

 6. หลักเกณฑ์เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
  

 7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่ส อบได้
ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช และทางเว็ปไซต์ www.paknakhon.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด
ผลไปเมื่อครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

 8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
     ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนปากนครก าหนด 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 

ทรงศักดิ์  มุสิกอง 
(นายทรงศักดิ์  มุสิกอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paknakhon.go.th/
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แนบทา้ยประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
ลงวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

เร่ือง   การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
 

  ลักษณะงานความรับผิดชอบของต าแหน่ง และค่าตอบแทนของต าแหน่งที่เปิดรบัสมัครตามประกาศ       
มีรายละเอียด  ดังนี ้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 1.1 ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
       ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ ด้านต่างๆ ดังนี ้
  ด้านการปฏิบัติการ 
  1. ติดตั้งหรือบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  2. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการ
ประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย 
  4. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและ
สภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
  5. รวบรวมความต้องการ เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่งตามข้อก าหนดของ
ระบบงานประยุกต์หรือระบบข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินไป
ได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  6. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของ
หน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภ าพ และตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน 
  7. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ ระบบงาน
ประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
  8. รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดตั้งระบบ
เครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน 
  9. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัด
ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 
  10. ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออกใบอนุญาต
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  11. แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างสะดวก และราบรื่น 
  12. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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  ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผดิชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ี่ก าหนด 
  ด้านการประสานงาน 
  1. ประสานงานท างานร่วมกันทัง้ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  ด้านการบริการ 
  1. ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนบัสนนุการใช้ระบบงานทีพ่ัฒนาแก่เจ้าหนา้ที่ผู้ใช้งาน 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในดา้นวชิาการคอมพิวเตอร ์
  3. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถแก้ไขและใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องตามที่ได้รบัมอบหมาย 

       คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร ์

หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์  

หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์  

หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

  อัตราค่าตอบแทน 
            ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ  15,000.-  บาท 
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หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 1.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ประเมินสมรรถนะโดย 
  1.1.1 สอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม  60  คะแนน) 
  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
  - พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบนั 
  - พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
  - การใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
  - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 
  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  - ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  - ความรูเ้ก่ียวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านส านักงาน เช่น Microsoft Office System 
  - ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางดา้น Hardware Software และระบบปฏิบัติการ (Os)  
ประเภทต่างๆ 

  1.1.2 การทดสอบตัวอย่างงาน (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 
   โดยใช้วิธีทดสอบปฏบิัติงาน 

  1.1.3 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 
  โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวตัิส่วนตัว ประวัติการท างาน ประวัติการศึกษา 
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ความรู้ที่
อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่นๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


