
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  

ก าหนดวัน  เวลา สถานที ่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง 
 

******************************* 
 

  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ได้ด าเนินการรับสมัครสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศเมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2565  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 ข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  2547  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรร ฯ  วันเวลาและสถานที่สอบเลือกสรรพนักงานจ้าง 

1.  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ฯ  ภาคผนวก ก) 

2.  ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรฯ ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ในวันที่  26   
กรกฎาคม  2565  โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวในวันเลือกสรรตั้งแต่เวลา  08.30  – 
09.00 น.  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม หากไม่มารายงานตัวตาม
ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเลือกสรรและผู้สมัครฯ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
 

3.  วิธีการสรรหาและเลือกสรรฯ  มีดังนี้   
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะเรียกผู้สมัครเลือกสรรเข้าพบ 

คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
   - ทดสอบสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)  (100 คะแนน) เวลา 09.00 น.– 12.00 น.      
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่
    

   (1)  การทดสอบสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) 100  คะแนน 
จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  จากประวัติส่วนตัว  

ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  เช่น  ความรู้
ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่ งชาติ  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  
รวมทั้งสังคม  และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น   
    ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรปฏิบตัิตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

                 (1)  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม   
  (2)  เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการเลือกสรรที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่เลือกสรร  

        (3)  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบพนักงานจ้างและบัตรประจ าตัวประชาชนไปในวันเลือกสรร
เพ่ือใช้แสดงคู่กัน  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการเลือกสรรคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้ารับการเลือกสรรได ้
    (4)  ห้ามกระท าการใดๆ อันเป็นการทุจริตในการประเมินสมรรถนะ 
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4.  เกณฑ์การตัดสิน  
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้  จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 ของการ

สอบเลือกสรรในแต่ละภาค 
 

   5. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ ภายในวันที่   
2 สิงหาคม  2565  โดยปิดประกาศไว้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  หรือสอบถามได้ที่ส านักปลัด
องค์การบริหารส่ วนต าบลนาคู่   หมายเลขโทรศัพท์  042571001 และทางเว็บ ไซต์ของ  อบต .นาคู่                    
ที่  www.naku.go.th 

อนึ่ง  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019      
(COVID-19)  ระลอกใหม่ส่งผลกระทบวงเป็นกว้างมากขึ้น  โดยมีจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคู่ได้ตระหนักถึงสุขภาพ  ความปลอดภัยของผู้เข้ารับการเลือกสรรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  จึงก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการเลือกสรร  ตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โดยให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ดังนี้ 
   1.ต้องสวมหน้ากากอนามัย  หรือหน้ากากผ้า  ตลอดระยะเวลาในการเข้ารับการเลือกสรร 
   2.ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารับการสมัคร 
   3.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูอ่าจพิจารณาไม่ให้เข้ารับ
การเลือกสรรดังกล่าว 

 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
  

 ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
  
 

          ลงชื่อ 
           (นายพิมะ แสงมณ)ี 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
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ผนวก  ก 
บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ก าหนดวนั  เวลา  สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรฯ 

ลงวันที่  21  กรกฎาคม   2565 
**************************** 

1. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงาน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครฯ เลขประจ าตัว 
1 นายวุฒิพงษ์  แสนสามารถ คนงาน 0001 
2 นายอพิเชฐ ทุมทัดทราย คนงาน 0002 
3 นายเอกลักษณ์  ทองที คนงาน 0003 

 
 

ทั้งนี้  การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสรรหาและเลือกสรรและประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรข้างต้นนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ได้ตรวจและประกาศ  ตามเอกสาร
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป       ของพนักงาน
จ้างและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบ
รายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาหรือคุณวุฒิที่ยื่นใบ
สมัครที ่ก.อบต.มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร        จะถือว่า
ผู้สมัครเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรฯรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรเพ่ือแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้าง 

 

      ลงชื่อ 
     (นายพิมะ   แสงมณี) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่
 

 
 

 
 
 


