ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
จ้ า งทั่ ว ไปขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากนคร ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ ข้อ ๑๘, ๑๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อ ตาแหน่ง ลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตาแหน่งและ
ค่าตอบแทนของตาแหน่งที่รับ
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
- ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ
จานวน 2 อัตรา
ลักษณะงานความรับผิดชอบของตาแหน่งและค่าตอบแทนของตาแหน่ง และค่าตอบแทนของ
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร ปรากฏตามรายละเอียด ตามผนวก ก. ท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรร
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

/หรือลูกจ้าง...

-2หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร ระหว่างวันที่ 16 - 25 มกราคม 2561 ในวันและเวลา
ราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้ อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและสาเนารับรองความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด
มายื่นในวันรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จานวน 1 ฉบับ
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
หรือ ¾ ซ.ม. ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามมติคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ
(6) เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.2 ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 26 มกราคม 2561
5.2 กาหนดสอบในวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
5.3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากนคร ในวันที่ 30 มกราคม 2561
/6. หลักเกณฑ์...

-36. หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคล
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
- สอบปฏิบัติ
คะแนนเต็ม 70 คะแนน
- สอบสัมภาษณ์
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
- สอบสัมภาษณ์
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ปรากฏตามรายละเอียด ตามผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
8. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะเรียงตามลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดมาตามลาดับ ในกรณีได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ ากันผู้ที่ได้คะแนนจากการจากการทดสอบตัวอย่างงานมากกว่า
เป็ น ผู้อยู่ ในล าดับที่สู งกว่า ถ้าได้คะแนนจากการทดสอบตัว อย่างงานเท่ากันผู้ ที่ได้คะแนนจากการสั มภาษณ์
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนจากการสัมภาษณ์เท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่ อน
เป็นผู้ในลาดับที่สูงกว่า
8.2 บัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรองค์การบริหารส่วนตาบลจะประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผล
8.3 ในกรณีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่มารายงานตัวเพื่อ ทาสัญญาจ้างภายในกาหนด
โดยมีหนั งสือส่งทางไปรษณีย์ ล งทะเบีย นแจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่ว งเลยไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่
ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
9. การบรรจุ และแต่งตั้ง
9.1 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการทาสัญญาจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรในแต่ละตาแหน่ง
9.2 ระยะเวลาจ้ างพนั กงานจ้างทั่วไป ตามข้อ 1 มีระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละหนึ่ง ปี
ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและจาเป็ น
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
ทรงศักดิ์ มุสิกอง
(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร

ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลั ก ษณะงานความรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง และค่ า ตอบแทนของต าแหน่ ง ที่ เ ปิ ด รั บ สมั ค ร
ตามประกาศมีรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานจ้างทั่วไป
1.1 ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัด สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
หน้าที่/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถขยะเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การนา
ขยะมูลฝอยไปทาลายยังที่ทาลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
ตามกฎหมาย และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท
1.2 ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ สังกัด สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
หน้าที่/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การนาขยะมูลฝอย
ไปทาลายยังที่ทาลาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ไม่จากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท

ภาคผนวก ข
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากนคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1.1 ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ประเมินสมรรถนะ โดย
สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)
ทดสอบการขับขี่รถบรรทุกขยะ
สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
โดยประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ประวัติ
การศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่นๆ เป็นต้น
2.2 ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ ประเมินสมรรถนะ โดย
สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ประวัติ
การศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่นๆ เป็นต้น

