
    
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
******************* 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตาม ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดบึงกาฬ (ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2554 ลง
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จึง
ประกาศรับสมัครบคุคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง      
   ๑.1 ประเภทพนักงานตามภารกิจ(ทักษะ) จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้  
    (๑) ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา   

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรร 
   ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  
    ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ 
แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕55 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
    (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
      ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
     ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
     ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
     ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 

/(๕) เป็นผู้เลื่อมใส… 
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     (๕) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   (๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๑0) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  ให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตาม
มาตรฐานทั่วไป  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 
    (๑1) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 
    (๑2) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (๑3) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (แนบท้าย 1/1) 
   ๒.๓ ส าหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์ ทางราชการไม่รับสมัครสอบแข่งขัน 
และไม่ให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ โดยอนุโลม      

  3. การรับสมัคร 
    ๓.1 วัน เวลา และสถานทีร่ับสมัคร     
     ผู้ใดประสงค์ท่ีจะสมัคร สามารถขอรับ/ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่าง
วันที่  11 กรกฎาคม - 25 กรกฎาคม ๒๕65 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเตมิได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ 4249 0995   
   3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร   
    ผู้สมัคร จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมน าเอกสารหลักฐานฉบับจริง และส าเนาที่ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนา 
ถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันสมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 
    (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 

/(3) ส าเนาวุฒิการศึกษา… 
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   (3) ส าเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน(ถ้ามี) ซึ่งระบุวันที่
จบการศึกษา กรณีที่หลักฐานการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย จ านวน  ๑  
ฉบับ                                                                                           
    (4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  
๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร จ านวน ๓ ใบ และให้เขียนชื่อ-นามสกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกใบ   
     (๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามในประกาศนี้ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  
เดือน จ านวน ๑ ฉบับ 
     (๖) หนังสือรับรองประสบการณ์ปฏิบัติงาน (ถ้ามี)   
    (7) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ทะเบียนสมรส,ทะเบียนหย่า,ใบทหารกองเกิน  
(สด.๙) ฯ  
  3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
    (1) ประเภทพนักงานตามภารกิจ(ทักษะ) ต าแหน่งละ 100 บาท 
  หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด  
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
   3.๔ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือ
คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการสรรหาและ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น  
   3.5 ผู้สมัครสอบจะต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมาย ลงทะเบียนบ้านในเขตจ่ายของ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัครจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ ไม่ได้ และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 
26 กรกฎาคม ๒๕65 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์  และท าการประเมินสมรรถนะในวันที่ 
27 กรกฎาคม ๒๕65 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์   

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบทา้ยประกาศนี้ (แนบท้าย 2/1)                                                 

 6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน 
สมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนทีส่อบได้    
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  7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่
สอบได้ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อการเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี หรือนับตั้งแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี    

   8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรร 
   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ก าหนด  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
                       (นายประหยัด  จะหลาบหลอง) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์                
             

 


