ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสามสิบ
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
...........................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะ
ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาสามสิบ ตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) จานวน 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน หมวด 4 ข้อ 19 จึงประกาศ
รั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานจ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาสามสิ บ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ดังต่อไปนี้
๑. ประเภท/ตาแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าจ้างที่จะได้รับเมื่อทาสัญญาจ้าง
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป
- ภารโรง
จานวน 1 อัตรา
1.2 ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติของตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราค่าจ้างที่จะได้รับตามวุฒิที่
ประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้)
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ข้อ 4 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง…

-25. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ในครั้งนี้ในวันทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือพนักงานหรือลูก จ้างของส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น
2.2 ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นแต่ ล ะต าแหน่ ง
(รายละเอียดตามผนวก ก ท้ายประกาศนี้)
2.3 สาหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถรับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อ
จ้างเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว. 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
2.4 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัครพร้อมทั้งยื่น และแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะต้องตัดสิทธิในการ
เป็น ผู้มีสิทธิเลือกสรร เพื่อจ้างเป็น พนั กงานจ้างและหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ส มัครสอบจะต้องถูก
ดาเนินคดีตามกฎหมาย
2.5 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง (ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้) จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมชาระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท ได้ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 10 - 23 เมษายน 2561 ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามโทร 037-561911
4. เอกสารที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้ว ยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้ว น
พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริง และรับรองสาเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครดังต่อไปนี้
4.1 สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง
4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่จะสมัครสอบ
4.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เ กิน
3 เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย จานวน 3 ใบ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.6 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบลกาหนดซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
4.7 เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
/ ๕.ประกาศรายชื่อ…

-35. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้
๕.1 ประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเ ข้ารับการสรรหาและเลื อกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยจะปิ ด
ประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสามสิบ ภายในวันที่ วันที่ 24 เมษายน
2561 หรือติดต่อสอบถามได้ที่สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสามสิบ โทร. 0-3756-1911 ในวัน
และเวลาราชการ และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา สถานที่เลือกสรรเอง
5.2 กาหนดการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. เป็นต้นไป
6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
6.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จะเป็น
ต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสามสิบกาหนด ดังนี้
1. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
3. คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
6.2 วิธีการสรรหาและเลือกสรร จะให้วิธีการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และ
การตรวจสอบประวัติการทางาน
7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
8. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสามสิบ
www.khoasamsib.go.th

๙. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
9.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลาดับใน
กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนน
สอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง
9.2 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะใช้เพื่อการจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่ขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรร อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรร ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
9.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็น
อันยกเลิกขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ
1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้างในตาแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้
2. ผู้ นั้ น ไม่มารายงานตั ว เพื่อ รับการจ้ างภายในเวลาที่องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเขา
สามสิบกาหนดเว้นแต่มีเหตุจาเป็น และได้รับหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและแจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
3. ผู้ นั้ น มี เหตุ ไ ม่ อ าจเข้ า ปฏิ บั ติห น้ า ที่ ร าชการได้ ต ามก าหนดเวลาที่ จ ะท าการจ้ า งใน
ตาแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร ได้
10. การทาสัญญา...

-410. การทาสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง อัตราการจ้าง
10.1 ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ ผ่านการสรรหา
และเลือกสรร แข่งขันได้ตามจานวนอัตราทีส่ รรหาของแต่ละตาแหน่ง โดยเริ่มตั้งแต่ลาดับที่ 1 เป็นต้นไป
10.2 ระยะเวลาการจ้างและอัตราค่าจ้าง ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ท้ายประกาศฯ นี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายจรัญ ขาสุขเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสามสิบ

ภาคผนวก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสามสิบ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
………………………………………………………..
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตาแหน่ง ภารโรง
สังกัด สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสามสิบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เปิด – ปิด สานักงาน ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ทาการ และดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้
สูญหาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้ างพนักงานจ้างทั่วไป คราวละไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ องค์การบริ หารส่วนตาบล
เขาสามสิบ มีคาสั่งจ้าง
อัตราค่าตอบแทน
- ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน
- รวมรายได้ต่อเดือนทั้งสิ้น

เดือนละ 1,000 บาท
10,000 บาท

สิทธิประโยชน์
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

