ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
เรื่อง รับสมัครบุคคลทัว่ ไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจําปี 2563
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
************************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางมีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2563
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 18 และ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่ว ไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจโดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.ตําแหน่งที่รับสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)สังกัดสํานักปลัด
พนักงานขับรถยนต์

จํานวน 1 อัตรา

๒. คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ
๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลง
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) เพศชาย
(๓) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สําหรับพนัก
ส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ

-๒- โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(8) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทําความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่นสําหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่
อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างได้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙ ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสํานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑
และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่ง
นั้น ตามที่ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง (รายละเอียดตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี)้
๓. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐานด้ ว ยตนเอง ตั้ ง แต่ วั น ที่
11–19 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาแส่ง หมู่ที่ 2ตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โทรศัพท์ ๐- ๕๔36-2431
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ส มัครจะต้องยื่น ใบสมัครด้ว ยตนเอง โดยกรอกรายละเอีย ดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด
(๑) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียบแสดงผลการเรียน พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด
(๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว ไม่เกิน 6เดือนจํานวน
๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ไว้ด้านหลังรูปทุกรูป
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 1 ฉบับ
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
(๕)ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
จํานวน 1 ฉบับ
(6) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามทีก่ รมการขนส่งกําหนด
(7) สําเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
(8) เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
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ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐาน ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กํา หนดในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กําหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วนถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบ และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบหรือถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตําแหน่งใด ๆ
3.3ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบในอัตราตําแหน่งละ๑๐๐
บาทค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ในทุกกรณี เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมดจึงจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัคร
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ
4.1 องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและประกาศกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสอบภายในวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2563ณ องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
4.2 กําหนดวันสอบ ในวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2563
- เวลา 09.00 – 10.30 น.
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- เวลา 10.30 – 12.00 น.
ทดสอบความสามารถเฉพาะตําแหน่ง/สอบปฏิบัติ
- เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
องค์การบริห ารส่ว นตํา บลนาแส่ง กํา หนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่องค์การบริหารส่วน
ตํา บลนาแส่ง โดยวิธีการสอบข้อเขีย นและสอบสัมภาษณ์ห รือวิธีอื่น ตามความเหมาะสม ตามรายละเอีย ด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

-47. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนน
สอบที่ได้ ในวันที่3 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตําแหน่งที่มลี ักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การตัดสินและขึ้นบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกได้
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60 และองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง จะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้ทําการสอบคัดเลือก โดยจะ
เรียงลําดับจากผู้มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาคะแนนต่ําสุดตามลําดับ กรณีที่มีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้
ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับ
ที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจําตัว
สอบน้อยกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ไว้ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นไว้ คือ
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิร์ ับการแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบคัดเลือก
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนดไว้
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกําหนดเวลาที่จะแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
(4) ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว ให้ถือว่า
ยกเลิกบัญชีเก่า
9. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งกําหนด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(นายชวนิตจันทรสุรินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง

ผนวก ก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
------------------------------------------------------------1.คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
1.1 ชื่อตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ขับ รถยนต์ส่วนกลาง ดูแลรักษาความสะอาด บํา รุงรักษา ตรวจสภาพรถตามคู่มือ แก้ ไข
ข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ส่วนกลางและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี
โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยมีหลักฐานยืนยันจากกรมการขนส่งว่าได้รับมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี
ระยะเวลาการจ้าง
มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี หรือตามความเหมาะสมและความจําเป็นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแส่ง
อัตราค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน 9,400 บาท ต่อเดือน
***********************

ผนวก ข
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
------------------------------------------------------------หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
หลักสูตรและวิธีการสอบ แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 200 คะแนน
1. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน (สอบข้อเขียน)
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัต)ิ
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
- ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ที่อาจใช้ป ระโยชน์ ในการปฏิบั ติงานในหน้า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ว งทีว าจา อุป นิสัย อารมณ์
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
***********************

