ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลไชยราช
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลไชยราช
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลไชยราช อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่งคนงำนทั่วไป
จำนวน ๑ อัตรำ
สังกัดกองช่ำง
รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย
ประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดต่อยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ
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(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรั ฐ หรือรัฐ วิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลู กจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับการบรรจุหรือ
แต่งตั้ง
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้ บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลู กจ้างส่ ว นราชการ พนักงานหรือลู กจ้างของหน่ว ยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่ เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์เข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลไชยราช ยื ่น ใบสมัค รและเอกสารต่า งๆ ด้ว ยตนเอง ตั ้ง แต่ว ัน ที ่ ๑๒-๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
ณ สานัก งานปลัด องค์การบริห ารส่ว นตาบลไชยราช อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและ
ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป ให้ผู้สมัครสอบเขียน ชื่อ - สกุล ตาแหน่งที่สมัคร ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรั บ
ตาแหน่งที่ได้สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติก่อนวันที่รับสมัครวันแรกตามประกาศนี้
จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบลกาหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนวันสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
(๖) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล, ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบ
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พบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่
ต้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลไชยราช อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
- ประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา
๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลไชยราช
ผู้สมัครต้องได้รับ การประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก)
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลไชยราช จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ า นการเลื อกสรรตามล าดั บ
คะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลไชยราช อาเภอ
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างที่ องค์การบริหารส่วนตาบลไชยราชกาหนด ทั้งนี้
จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนตามระเบียบฯ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประทีป ทั่งศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไชยราช
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(ผนวก ก)

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
************
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง
ลักษณะงานและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
๓. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไปและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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๓. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
๑. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๒.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๒.๓ มนุษยสัมพันธ์
๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ

รวม

คะแนนเต็ม

๑๐๐

๑๐๐

วิธีการประเมิน
โดยสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่
เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป
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(ผนวก ข)
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
*******************
๑. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
๒. ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
ลักษณะงานและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๑ ปี
๔. ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท/เดือน
๕. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล)

