
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาวง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง

ประจําปงบประมาณ 2558
………………………………………………....

ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาวง มีความประสงคท่ีจะรับสมัครเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจางตามภารกิจ
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานจาง หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ขอ 19 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ ปรากฏตามรายละเอียดดังตอไปนี้

๑. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  ดังนี้
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีศูนยเยาวชน จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติผูสมัครท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป (นับถึงวันเปดรับสมัคร )
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูท่ีมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิต ฟนเฟอน ไม

สมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะ
ตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงานสวนตําบลดังตอไปนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือระยะท่ีปรากฏอาการท่ีนารังเกียจแกสังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม
- โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง
- โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค การเมือง
(6) ไมเปนผูตองโทษจําคุกพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจน
เปนท่ีรังเกียจของสังคม

(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ

หมายเหตุ ผูผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน
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๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง อัตราคาตอบแทน
3.1 ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีศูนยเยาวชน

1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคหกรรมศาสตร หัตถกรรม
วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต นาฏศิลป อาหารและโภชนาการ หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา ทางบรรณารักษ
หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ในฐานะผูปฏิบัติงานของศูนยเยาวชน ทําหนาท่ีเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
ดานตาง ๆ แกเยาวชนท่ีเปนสมาชิกศูนยเยาวชน เพ่ือใหรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน อันไดแก ดานพลศึกษา เชน
การสอบ ฝกซอม เลน แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ ท้ังกีฬาในรมและกลางแจง ดานศิลป เชน การสอนหัตถศึกษา การ
เย็บปกถักรอย ประดิษฐของชํารวย ดานนาฏศิลป เชน การฝกสอนและซอมนาฏศิลป ดานหองสมุด ดานคหกรรมศาสตร
เชน โภชนาการ การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการจัดสนาม
เด็กเลน เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

3. อัตราคาตอบแทน
อัตราคาตอบแทนข้ันตน 9,400 บาท

๔. กําหนดการรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ ขอและยื่นใบสมัครไดดวย

ตนเอง ไดท่ีงานธุรการ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ตั้งแตวันท่ี
9 - 17 พฤศจิกายน 2558 ในวันเวลาราชการ

4.2 หลักฐานและเอกสารท่ีจะตองย่ืนพรอมใบสมัคร
ผูสมัครตองนําเอกสารไปย่ืนพรอมใบสมัคร ดังนี้
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน

6 เดือน จํานวน 3 รูป (เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปถายทุกรูป)
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(๓) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง
(4) ใบรับรองแพทยซึ่งแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวน

ตําบลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน  นับแตวันท่ีตรวจรางกาย  จํานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานผานเกณฑทหาร

ฯลฯ ฉบับจริง  พรอมสําเนา  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

องคการบริหารสวนตําบลนาวง จะไมรับสมัครสอบการสรรหาและเลือกสรรสําหรับพระภิกษุสามเณร
ตามหนังสือท่ี นร 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี
22 กันยายน 2521 และนักบวชทุกศาสนา และการรับสมัครสอบครั้งนี้  ใหผูสมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเอง
วา เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศหรือไม หากภายหลังตรวจสอบปรากฏวา ผูสมัครสอบรายใดมี
คุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
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๕. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผูสมัครสอบไมตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแตอยางใด

6. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวันสอบคัดเลือก
องคการบริหารสวนตําบลนาวง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน

2558 ณ ปายประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลนาวง อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง

7. หลักเกณฑวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีศูนยเยาวชน จะดําเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ

โดยผูสมัครสอบจะตองผานการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในดานตาง ๆ ประกอบดวย
1. ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยการสอบขอเขียน (100 คะแนน)
2. ประเมินสมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคลโดยการสอบสัมภาษณ (100 คะแนน)

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนาวง ดําเนินการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ณ ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลนาวง ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558

เวลา 09.00. – 12.00 น. : ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ขอเขียน)
เวลา 13.00 เปนตนไป : ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)

8. เกณฑการตัดสิน
การตัดสินวาผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินแตละดานไมต่ํากวา

รอยละ 60

9. การประกาศรายช่ือ
องคการบริหารสวนตําบลนาวง จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558

10. เง่ือนไขการจาง
พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีศูนยเยาวชน จะทําสัญญาจางคราวละไมเกิน 3 ป

เวนแตผูวาจางจะยกเลิกสัญญาจางเม่ือใดก็ได โดยผูรับจางจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากองคการบริหารสวนตําบล ไมได
11. การสั่งจาง

องคการบริหารสวนตําบลนาวง ดําเนินการจางบุคคลท่ีผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตรัง

ประกาศ   ณ วันท่ี 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8

(ลงชื่อ)
(นายธัญธวัฒน ออนชื่นจิตร)

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาวง


