ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
--------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลื อกสรรเป็ น พนั กงานจ้ างทั่ว ไป โดยองค์การบริห ารส่ ว นตาบลนาหลวงเสน เป็นผู้ดาเนินการสรรหาและ
เลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรร
และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่ง ประเภท และอัตราที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งคนงานประจารถขยะ สังกัดสานักปลัด อบต. จานวน 3 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
๒.๑ คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามความนั ย หมวด 1 ข้ อ 4 แห่ ง ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด สาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล ดังนี้
ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข) วัณโรคในระยะอันตราย
ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็น ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
/2.2 คุณสมบัติเฉพาะ...

-2๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ
ผู้สมัครการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนกาหนด และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับของตาแหน่งนั้น ดังนี้
พนักงานจ้างทั่วไป
๑.๑ ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ จานวน 3 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนา
ขยะมูลฝอยไปทาลายยังที่ทาลายหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
อัตราค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๓.๑ ติดต่อขอรับใบสมัครการสรรหาและเลือกสรรได้ ณ สานักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาหลวงเสน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
๓.๒ กาหนดการรับสมัคร ให้ยื่นใบสมัครการสรรหาและเลือกสรรด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1123 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) ณ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
นาหลวงเสน โทรศัพท์ 075-804117
๔. เอกสารที่ต้องนามายื่นในวันรับสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้องและ
ครบถ้ว น พร้ อมทั้งน าเอกสารฉบั บ จริ งและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ มายื่นในวันสมัค ร
ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบีย นแสดงผลการเรียน กรณีที่
หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย (ถ้ามี)
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
อื่น
(๔) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดาขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน
๓ รูป
(๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามฯ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วัน
ตรวจร่างกาย
(6) เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบอนุญาตขับรถ (ถ้ามี)
(7) หนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และหากมีกรณีการปลอม
แปลงเอกสารที่ใช้ส มัคร จะถูกดาเนิ น คดี ตามกฎหมาย และหากตรวจสอบภายหลั งพบว่าผู้ ส มัครรายใดมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครหรือถูกยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
/5.ค่าธรรมเนียม...

-35. ค่าธรรมเนียมในการรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๑๐๐.-บาท ค่าธรรมเนียม
จะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาหลวงเสน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ส อบการสรรหาและ
เลือกสรร ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์
0-7580-4117 และ www.naluangsen.go.th ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งคนงานประจารถขยะ จานวน 3 อัตรา
สอบภาคความเหมาสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ 30
กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งใน
ด้านต่างๆ ตามที่กาหนดโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อย
ละหกสิบ (๖๐%)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน จะทาการสรรหาและเลือกสรรผู้สมัครสอบ ณ ที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน โดยให้ผู้ เข้าสอบนาบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อแสดงตนก่อนเข้า
ห้องสอบ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่มีบัตรดั งกล่าว คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรจะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นหมดสิทธิสอบ และหากผู้สมัครรายใดไม่ได้มาทาการสรรหาและเลือกสรร
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ
8. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร และการขึ้นบัญชีสรรหาและเลือกสรรได้
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่
31 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน อาเภอทุ่ งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความ
เหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันให้ผู้
ได้รับเลขประจาตัวเข้ารับ การสรรกาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และผู้ไม่มารายงานตัวต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดสัญญาจ้างให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ใน
การบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
9. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
9.1 องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่
เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้มีการจ้างในตาแหน่งที่ว่างแล้วและผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกจากการ
ขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(1) มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้างให้ดารงตาแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
9.2 กรณีมีข้อสงสัย ให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้าง เป็นที่สุด
๑0. ระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างคราวละ 1 ปี งบประมาณ นับจากวันทาสัญญา
และต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้าง
/11.การบรรจุแต่งตั้ง...

-4๑1. การบรรจุแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน จะบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
ตามลาดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ ก.อบต.กาหนดทั้งนี้
หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน อาจถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
อนึ่ ง ผู้ ที่ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรร ไม่มารายงานตัว ตาม วัน เวลา สถานที่ ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ได้แจ้งไปถือว่าสละสิทธิ และองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน จะ
เรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ลาดับถัดไปแทน
คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ดาเนินการ
สรรหาและเลือกสรรดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และ
ความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้
สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้
สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ เพื่อจักได้
ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

(นายสุเมธ ผาสุข )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน

