ที่ ลป ๗๗๔๐๑/ ว 020

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ๕๒๑๒๐
๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธประกาศรับสมัครพนักงานจางทั่วไป ประจําปงบประมาณ 256๕
เรียน ทองถิ่นจังหวัดลําปาง/ นายอําเภอแจหม/นายกเทศมนตรีตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศรับสมัครพนักงานจางฯ

จํานวน ๑ ชุด

ด ว ยองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม สุ ก ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรร
เปนพนักงานจางทั่วไป ประจําปงบประมาณ 256๕ ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ จํานวน ๑ อัตราประกาศ
ณ วันที่ ๑๓ มกราคม 256๕ โดยรับสมัคร ระหวางวันที่ 17 – 25 มกราคม 2565 (ในวันและเวลา
ราชการ) เพื่อใหการดํา เนินการสรรหาและเลือ กสรรเปนไปดว ยความเรียบรอย ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง นั้น
ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลแมสุก จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางทั่วไป ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสุกรายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความรวมมือประชาสัมพันธตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายนพดล เมืองคําบุตร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสุก

สํานักปลัด อบต.แมสุก
งานการเจาหนาที่
โทร. ๐ ๕๔๘๓ ๓๑๓๕ ตอ ๑๓
โทรสาร ๐ ๕๔๘๓ ๓๑๓๔
http://www.maesook.go.th

ที่ ลป ๗๗๔๐๑/ว 021

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ๕๒๑๒๐
๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธประกาศรับสมัครพนักงานจางทั่วไป ประจําปงบประมาณ 256๕
เรียน กํานัน/ผูใหญบานตําบลแมสุก ทุกหมู
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศรับสมัครพนักงานจางฯ

จํานวน ๑ ชุด

ด ว ยองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม สุ ก ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรร
เปนพนักงานจางทั่วไป ประจําปงบประมาณ 256๕ ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ จํานวน ๑ อัตราประกาศ
ณ วันที่ ๑๓ มกราคม 256๕ โดยรับสมัคร ระหวางวันที่ 17 – 25 มกราคม 2565 (ในวันและเวลา
ราชการ) เพื่อใหการดํา เนินการสรรหาและเลือ กสรรเปนไปดว ยความเรียบรอย ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง นั้น
ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลแมสุก จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางทั่วไป ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสุกรายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความรวมมือประชาสัมพันธตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายนพดล เมืองคําบุตร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสุก

สํานักปลัด อบต.แมสุก
งานการเจาหนาที่
โทร. ๐ ๕๔๘๓ ๓๑๓๕ ตอ ๑๓
โทรสาร ๐ ๕๔๘๓ ๓๑๓๔
http://www.maesook.go.th

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางทั่วไป ประจําปงบประมาณ ๒๕65
…………………………………………..
ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมสุก อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง มีความประสงคจะรับสมัคร
บุ คคลเพื่อสรรหาและเลือ กสรรเปน พนัก งานจา งทั่ ว ไป ตํา แหนง คนงานประจํ ารถขยะ จํ านวน 1 ตําแหนง
1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหนาที่ ในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๑ ขอ ๔ และหมวด ๔ ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ และขอ ๒๐
จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป น พนั ก งานจ า งขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม สุ ก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหนงพนักงานจางที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร
ชื่อตําแหนง
ประเภทพนักงานจางทั่วไป
คนงานประจํารถขยะ (สํานักปลัด)

อัตราคาตอบแทน
๙,0๐๐ บาท

จํานวนอัตรา
๑ อัตรา

๒. คาตอบแทน
ผูที่ผ า นการสรรหาและเลื อกสรร และไดรับ การจา งเปนพนัก งานจ า ง จะไดรับ คา ตอบแทน
ตามแนบทายประกาศรับสมัครสอบนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.)
๓. คุณสมบัตทิ ั่วไปผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไม เ ป น ผู มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ไร ค วามสามารถหรื อ จิ ต ฟ น เฟ อ น
ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
ง. สัญชาติไทย
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
/(๙) ไมเปน...

-๒(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญา จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิ กสภา
ทองถิ่ นขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานจางใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
5. วันเวลาและสถานทีร่ ับสมัคร
ผูมีความประสงคสมัครสรรหาขอรับและยื่นใบสมัครไดที่สํานักปลัด ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลแมสุก ตั้งแตวันที่ 17 – 25 มกราคม ๒๕65 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. ในวันและเวลาราชการ
ผูสมั ครสอบจะตองกรอกใบสมัครดวยลายมือของตนเองใหถูกตอง ครบถวน เทานั้น สอบถามรายละเอียดไดที่
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมสุก โทรศัพทหมายเลข ๐-๕๔83-3135 ตอ 13
6. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผูสมัครสอบจะตองเสียคาธรรมเนียม ๑๐๐ บาท โดยชําระพรอมยื่นใบสมัคร และองคการ
บริหารสวนตําบลแมสุก ขอสงวนสิทธิ์การจายคืนเงินคาสมัครสอบไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7. เอกสารและหลักฐานทีใ่ ชในการสมัคร
ผูสมัครรับการสรรหาจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง
และครบถวน พรอมทั้งนําเอกสารหลักฐาน มายื่นในวันรับสมัครการสรรหา ดังตอไปนี้
๗.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๗.๒ สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๗.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๗.๔ สําเนาวุฒิก ารศึกษา โดยจะตองสํา เร็จการศึก ษาและไดรับ อนุมัติจากผูมีอํา นาจอนุ มั ติ
ภายในวันที่ปดรับสมัคร พรอมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๗.๕ ใบรับ รองแพทยฉ บับ จริ ง ซึ่ง ออกไมเ กิน ๑ เดื อน และแสดงวาไมเ ปนโรคตอ งห า ม
ตามประกาศกํ า หนดโรคที่ เ ป น ลั ก ษณะต อ งห า มสํ า หรั บ ข า ราชการหรื อ พนั ก งานองคก ารบริห ารสว นตํ า บล
จํานวน ๑ ฉบับ
๗.๖ สําเนาภาพถายหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบทหารกองเกิน (สด.1) ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว,
ชื่อสกุล (ถามี) หรือหนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
7.7 สําเนาใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) หรือสําเนาใบผานการเกณฑทหาร (สําหรับ
ผูสมัครที่เปนเพศชาย)
๗.8 สําเนาเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษขนาด A๔ และใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง
และลงชื่อกํากับทุกหนาของสําเนาเอกสารไวดวย
หมายเหตุ สําหรับ การรับสมัครครั้งนี้ผูสมัครไดตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติทั่ว ไปและมี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใด มีคุณสมบัติดังกลาว
/ไมครบถวน...

-๓ไมครบถวน ถูกตอง องคการบริหารสวนตําบลแมสุกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ ในการสมัครและไมมีสิทธิไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจาง
8. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลแมสุก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕65 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมสุก และ www.maesook.go.th
9. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
(๙.๑) สอบภาคความรู ความสามารถทั่วไป ( ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู ค วามสามารถทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ กฎหมาย อํ า นาจหน า ที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน)
และความรูความสามารถที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติหนาที่
(๙.๒) สอบสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน )
- ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาจากความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน และ พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดานตางๆ ความรูที่อาจใหประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ
ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมินตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบทายประกาศนี้
๑๐. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร
จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ ๒๕๖5 ณ หองประชุม
องคการบริหารสวนตําบลแมสุก ชั้น ๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมสุก อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
๑๑. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผานการสรรหาและเลือกสรรได จะตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบ
ตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๑๒. ประกาศรายชื่อผูสอบผานการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 1๕ กุมภาพันธ ๒๕65 ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลแมสุก และ www.maesook.go.th
๑๓. การขึ้นบัญชีผผู านการสรรหาและเลือกสรร
๑๓.๑ องคการบริหารสวนตําบลแมสุก จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรโดย
เรีย งลํา ดับ ที่จ ากผูที่ส อบได คะแนนสูง สุดมาตามลําดั บ ในกรณี ที่มี ผูผา นการเลือ กสรรไดค ะแนนรวมเท า กั น
จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนสอบ ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง มากกวาอยูในลําดับ ที่สูงกวา ถาได
คะแนนสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากันอีก ใหผูที่ไดคะแนนสอบภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป อยูในลําดับที่สูงกวาและถายังไดคะแนนสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป เทากันอีก ใหผูที่ไดคะแนนสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนงอยูในลําดับ ที่สูงกวา และถายังไดคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับ ตําแหนง
เทากันอีกจะพิจารณาใหผูที่สมัครกอนอยูในลําดับที่สูงกวา
/13.๒ บัญชีรายชื่อ...

-๔๑๓.๒ บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร กําหนดใหใชบัญชีมีอายุไมเกิน ๑ ป นับแตวันประกาศ
แต ถามีก ารสรรหาและเลือ กสรรในตําแหนงเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบั ญชีผูผานการเลือ กสรรไดในตํา แหนง
เดียวกันใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรในตําแหนงดังกลาวในครั้งกอนเปนอันยกเลิก
๑๓.๓ ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะ
เรื่องเดียวกันได นายกองคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลก็อาจ
พิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได
๑๓.๔ ผูที่ไดขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรรได ถามีกรณีอยางหนึ่งอยางใดใหเปนอันยกเลิก
ดังตอไปนี้
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามที่กําหนด
๑๔. การบรรจุและแตงตั้ง
ผู ที่ ไ ด รั บ การสรรหาและเลื อ กสรรได จ ะได รั บ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เป น พนั ก งานจ า งทั่ ว ไป
โดยทําสัญญาไมเกินคราวละ 1 ป โดยอาจมีการตอสัญญาได ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ผลการปฏิบัติงาน และ
ความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลแมสุก
ผูส นใจสามารถติ ด ตอ ขอรั บ ใบสมั คร สอบถามรายละเอี ย ดและยื่ น ใบสมั ค รได ที่สํา นั ก ปลั ด
ที่ทํ า การองคก ารบริห ารสวนตํา บลแมสุก เลขที่ ๑๕๙ หมู ที่ ๑2 ตํา บลแมสุก อําเภอแจห ม จัง หวัดลํ า ปาง
หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๔83-3135 ตอ 13 ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมสุก ไดยึดหลัก
ความรูความสามารถ ความเสมอภาคและความเปนธรรม ดังนั้น อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคล
หรือผูที่อา งวาสามารถชว ยเหลือให สอบได และหากผูใดทราบขาวประการใดเกี่ยวกับการแอบอางหรือทุจ ริต
เพื่ อใหส อบได โปรดแจง คณะกรรมการสรรหาและเลือ กสรรพนั ก งานจ า ง องคก ารบริห ารสว นตํา บลแม สุ ก
หมายเลขโทรศัพท ๐๕๔-833135 ตอ 13 ไดทราบ เพื่อจักไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕65

(นายนพดล เมืองคําบุตร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสุก

(ภาคผนวก ก)
ชื่อตําแหนง
คนงานประจํารถขยะ
สังกัดหนวยงาน
สํานักปลัด
ตําแหนงประเภท
พนักงานจางทั่วไป
หนาที่และความรับผิดชอบ
ทําหนาที่เปนพนักงานประจํารถขยะ ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือน และ
ที่รองรับขยะ การนําขยะไปทําลาย ปฎิบัติง านที่ตองใชแรงงานทั่ว ไป หรืองานอื่นใดที่เ กี่ยวของ และงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. เปนเพศชาย
2. ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
3. ตองสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
4. มีความรู ความสามารถ ทักษะเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่คนงานประจํารถขยะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
ใหผูสมัครสอบเขารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

สถานที่สอบ

ภาคความรู ความสามารถทั่วไป

หองประชุม อบต.แมสุก

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ 2565
เวลา 09.00 – 10.20น.

(สอบขอเขียน)
เวลา 1๐.30น. เปนตนไป

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง

หองประชุม อบต.แมสุก

(สอบสัมภาษณ)
อัตราคาตอบแทน
คาตอบแทน
(บาท)
9,000
ระยะเวลาการจาง
ไมเกินคราวละ 1 ป

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(บาท)
1,000

รวมเปนเงินคาตอบแทน
(บาท)
10,000

