
  
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานจางทั่วไป 

…………………………… 
 

                           ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความ
ประสงคสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานจางทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2552 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

                          1. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร  
                              1.1 คนงานทั่วไป                          จํานวน   1   อัตรา 
                              1.2 คนงานประจําประจํารถขยะ     จํานวน   1   อัตรา 
 

                     2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีคุณสมบติัทัว่ไป  
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงดังนี้ 
        1. ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานจาง  จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  
ดังนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไมตํ่ากวา  18  ปบริบูรณ  และไมเกิน  60  ป 
   (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหาม
เบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล 
   (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง 
   (6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภา
ทองถิ่น 
   (7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ  ใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
 

2/(9) ไมเปน... 
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   (9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานอื่น  ของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
 

  3.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 

       3.1  คนงานทั่วไป 
          - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 

   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
          - ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชา 
                                              มอบหมาย 
 

   ระยะเวลาจาง 
         - การทําสัญญาจาง ไมเกินคราวละ  1  ป  โดยอาจมีการตอสัญญาได 
 

   อัตราคาจาง 
        -  ไดรับคาจาง  เดือนละ  5,080.- บาท 
 

       3.2  คนงานประจํารถขยะ 
            - มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่  
 

   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         - ปฏิบัติหนาที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือน  และที่รองรับขยะมูลฝอย   
                                             การนําขยะมูลฝอยไปทําลาย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

   ระยะเวลาจาง 
        - การทําสัญญาจาง ไมเกินคราวละ  1  ป  โดยอาจมีการตอสัญญาได  
 

                        อัตราคาจาง 
        -  ไดรับคาจาง  เดือนละ  5,080.- บาท 
 

  4.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
 

   4.1  ผูสนใจติดตอขอรับใบสมัครไดที่  ณ ฝายบริหารงานบุคคล  สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลนาสาร  หมูที่ 6  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

3/ไดต้ังแต... 
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ไดต้ังแตวันที่  29 กรกฎาคม  2552  ถึงวันที่  6  สิงหาคม  2552  ในวันและเวลาราชการ  (08.30  - 16.30 น. ) 
โดยเสียคาธรรมเนียมในการรับสมัครสอบ  เปนเงิน  50.-    บาท 
   4.2  การสมัครสอบ  ใหผูประสงคจะสมัครสอบยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวย
ตนเอง    ณ     ฝายบริหารงานบุคคล   สํานักงานปลัด   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาสาร  ในวันที่   
29  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.2552   ถึงวันที่  6   เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2552   ในวันเวลาราชการ  (โดยคนหนึ่ง
สมัครไดเพียงตําแหนงเดียว)  
 

  5.  เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
 

   5.1  ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตองและครบถวน  พรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริง  และสําเนารับรองความถูกตอง อยางละ  1  ชุด  มายื่นใน
วันที่รับสมัคร  ดังตอไปนี้ 
   1) สําเนาทะเบียนบาน   1   ฉบับ 
   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   1   ฉบับ 
   3) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมใสแวนตา  ถายครั้งเดียวไมเกิน  1  ป      
                                        ขนาด  1.5 x  2   นิ้ว     จํานวน  2 รูป 
   4) ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหาม  ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน 
                                        สวนตําบลกําหนด  ซึ่งออกใหไมเกิน  1  เดือน  นับแตวันตรวจรางกาย 
   5) เอกสารอื่น ๆ  เชน  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ   นามสกุล   ทะเบียนสมรส (ถามี) 
 

   5.2  ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  เปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานเอกสารตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กําหนด 
หรือยื่นเอกสารหลักฐานไมครบถวน  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและหากมีการปลอมแปลง
เอกสารที่ใชสมัครสอบ  จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 

   5.3  หากตรวจสอบภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนด
จะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร  จะถูกออกจากการเปนพนักงานจาง 
 

  6.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก 
 

   6.1  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  ในวันที่  7  เดือนสิงหาคม    พ.ศ.2552  เวลา  
13.00  น.  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาสาร  หมูที่  6  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   และทางเว็ปไซต   www.nasan.go.th 

4/7.หลกัเกณฑ 
 



-4- 
 

  7.  หลักเกณฑวิธีการคัดเลือก 
 

  ใชหลักเกณฑการคัดเลือก  ตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เร่ือง  หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง  หมวดที่ 4  การสรรหาและการเลือกสรรตาม 
ขอ 18  โดยวิธีสอบสัมภาษณ  ในวันที่  10  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2552  เวลา  09.00  น.  เปนตนไป โดยให
รายงานตัวในเวลา  08.30 – 09.00  น.   ทั้งสองตําแหนง  (จะสอบสัมภาษณตําแหนงลําดับที่  1.1  กอน)  
และจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่  10  เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2552   เวลา    13.00   น. 
 

  8.  เกณฑการตัดสิน 
 

  ผูที่จะถือวาเปนผูไดรับคัดเลือก  จะตองเปนผูที่ไดคะแนนไมตํ่ากวา  รอยละ  60  และเปนผูที่
ไดคะแนนรวมสูงสุด  หรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

  9.  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
 

  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลําดับที่ จากคะแนนรวมสูงสุดลงมา  
ตามลําดับกรณีผูที่สอบไดคะแนนเทากัน  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา  และเลือกสรร 
  การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได    จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน   1     ป   นับแตวันขึ้นบัญชี  
แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันและไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกใหมแลว  บัญชีผูสอบคัดเลือกไดคร้ังนี้
เปนอันยกเลิก 
 

  10.  การสั่งจางและแตงต้ัง 
 

  องคการบริหารสวนตําบลนาสาร   จะสั่งจางและแตงตั้งผูที่สอบคัดเลือกไดตามลําดับที่  ที่ได
ประกาศขึ้นไว  และไดตรวจสอบแลววาผูที่ไดรับการสั่งจางเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป  ของพนักงานจางและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กําหนด  ทั้งนี้หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสอบคัดเลือกไดเปนผูขาด
คุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด  องคการบริหารสวนตําบลนาสาร  อาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกได 
 

  ฉะนั้น  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

                        ประกาศ  ณ  วันที่  21    เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2552 
 
 
                                                                          (นายพยงค  สงวนถอย) 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสาร 


