ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
-----------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จะดำเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจัง หวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ดังนี้
๑. ประเภทพนักงานจ้าง/ตำแหน่ง ที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป
๑.๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

จำนวน ๑ อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับพนักงานจ้างดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(9) ไม่เป็น...

-2(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนท้องถิ่น
(11) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดนครพนมกำหนดไว้แต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัคร (ผนวก ก)
3. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 17 มีนาคม ๒๕๖5 โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารั บการสรรหา
และเลือกสรรฯ สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม ๒๕๖5 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๕๗ ๗๐๗๔
สำหรับการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ที่ประกาศรั บสมัคร หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดัง กล่าวไม่ค รบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์ การบริหารส่วนตำบลวัง ยาง จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
๔. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้
4.1 ใบสมัครตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางกำหนด
4.2 ใบอนุญาตขับรถ
4.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
4.4 สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใด
อย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มอี ำนาจอนุมตั ิภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖5) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.5 สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๑ ฉบับ
4.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน ๑ ฉบับ
4.7 ใบรับรองแพทย์ปริญญาให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน
จำนวน ๑ ฉบับ
4.8 เอกสารหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี), ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จำนวน ๑ ฉบับ
4.9 สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น ทั้งนี้ใน
สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
/๕. ค่าธรรมเนียม...

-3๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท
ทั้งนี้ เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกคืนไม่ได้
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ในวั น ที่ 18 มี น าคม ๒๕๖5 ณ บอร์ ด หน้ า ที ่ ท ำการองค์ การบริห ารส่ วนตำบลวั ง ยาง และทางเว็บไซต์
http://www.wangyang-sao.go.th
๗. หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข)
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยให้ผมู้ ีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ จะแจ้งให้ทราบเมื่อประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว)
๙. กำหนดประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่
23 มีนาคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง และทางเว็บไซต์
http://www.wangyang-sao.go.th
๑๐. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
๑๐.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดย
เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมาตามลำดับ หากผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาผู้สอบได้
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ถ้าคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
เท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับลำดับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปีนั บแต่วันขึ้นบัญ ชี
และกรณีได้มีการขึน้ บัญชีผู้เข้ารับการคัดเลือกใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๐.๓ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ซึ่ง ได้ขึ้นบัญ ชีไ ว้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในตำแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มหี นังสือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้ง
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะเป็นพนักงานจ้างใน
ตำแหน่งที่สอบได้
๑๑. เงื่อนไขในการสัง่ จ้าง
๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จะพิจารณาจ้างผู้ที่ ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามลำดับที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับแรกก่อนตามที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้
/๑๑.๒ การจ้าง...

(ผนวก ก)
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้าง
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
..................................................................................................
ประเภทของพนักงานจ้าง : พนักงานจ้างทั่วไป
๑. ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
รหัสตำแหน่งที่สมัคร ๐1
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
- มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาต
ขับรถตามกฎหมาย (ประเภท 2 ขึ้นไป) มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ขับรถยนต์ ตลอดจนบำรุง รั กษาและแก้ไ ขข้อขัด ข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ และ
ปฏิบตั งิ านอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. ระยะเวลาการจ้าง
- องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จะทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยอาจพิจารณาให้ต่อสัญญา
จ้างได้ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมหรือความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล
3. อัตราค่าตอบแทน
เงินเพิ่มการครอง
ค่าตอบแทน/เดือน
รวมเป็นเงิน
ที่
ประเภทตำแหน่ง
ชีพชั่วคราว/เดือน
(บาท)
เดือนละ (บาท)
(บาท)
๑ พนักงานจ้างทั่วไป
๙,0๐๐
1,๐๐๐
๑0,0๐๐
4. สิทธิประโยชน์
- ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
*************************************************

(ผนวก ข)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยการประเมินสมรรถนะ
**************************************
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
1. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ จากประวัติ
๑๐๐
ส่ ว นตั ว ประวั ต ิ ก ารศึ ก ษา ประวั ต ิ ก ารทำงาน และพฤติ ก รรมที่
ปรากฏทางอื่นของผู้ เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ไ ด้
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้ านต่ างๆ เช่น ความรู้ที่ อ าจใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์ ทั ศ นคติ จริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรม
ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
รวม

วิธีการประเมิน
(สอบสัมภาษณ์)
ตั้งแต่เวลา ๑๐.0๐ น.
เป็นต้นไป

๑๐๐

หมายเหตุ ผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

