ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
....................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 13,14 และมาตรา 15 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ เรื่อ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ยวกั บพนัก งานจ้างขององค์ก ารบริหาร
ส่วนตาบล ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ข้อ 18,19 และข้อ ๒0 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
และเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (กองคลัง)
รายละเอียดตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒.คุณสมบั ติ ทั่ว ไปและคุณสมบัติ เฉพาะส าหรั บต าแหน่ง ของผู้มี สิ ท ธิส มั ครเข้ า รั บการ
สรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ไม่เป็นผู้ดารงต าแหน่งทางการเมือ ง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้า หน้า ที่
ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยต้อ งรับโทษจ าคุก โดยค าพิพ ากษาถึงที่ สุด ให้จาคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่ น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่น
/ หมายเหตุ ...

-2หมายเหตุ ผู้ที่ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรรในวั นที่ ท าสั ญ ญาจ้ า ง จะต้ อ งไม่ เป็ นผู้ ด ารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรื อลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัค รต้ อ งมีคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บต าแหน่ ง ตามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บการ
รับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้
3.การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ ที่ จ ะสมัค รขอรั บใบสมั ค รและยื่ นใบสมั ค รได้ ที่ ส านัก งานปลั ด องค์ ก ารบริ หาร
ส่วนตาบลศาลาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลา
ราชการ (08.30 - 16.30น. ) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
3.2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องมายื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานต่อไปนี้ด้วยตนเองภายในวันทาการเปิดรับสมัคร
1) สาเนาวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัครพร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
2) รูปถ่ายไม่สวมหมวกหรือ (แว่นตาดา) ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4) ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
6)สาเนาเอกสารใบสาคัญทางราชการทหาร อาทิ หลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร
หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
7) หนังสือรับรองการผ่านงานหรือประสบการณ์ในตาแหน่งที่รับสมัคร
จานวน 1 ฉบับ
8) สาเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
สาเนาใบสาคัญการสมรส
จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง สาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
-พนักงานจ้างทั่วไป ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและการรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอี ยดต่ า งๆ ในใบสมัค ร พร้อ มทั้ ง ยื่ นหลั ก ฐานในการสมั ค รให้ถูก ต้ อ งครบถ้ว น ในกรณี ที่ เกิ ด ความ
ผิดพลาดอันเกิ ดจากผู้สมัครไม่ว่าด้ว ยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
/ 4. ประกาศรายชื่อ ...

-34. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่
13 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลศาลาลั ย อ าเภอสามร้ อ ยยอด จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์และจะดาเนินการประเมินสมรรถนะในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินโดยผลการประเมินต้อง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดาเนินการจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลศาลาลั ย จะประกาศผลการประเมิ น สมรรถนะ ในวั น ที่ 16
พฤษภาคม 2562 ณ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลศาลาลั ย อ าเภอสามร้ อ ยยอด จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยจะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา ๑ ปี และเรียกบรรจุแต่งตั้ งเรียงลาดับตามเลขที่ก่อนหลัง
ผู้ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้นาผู้ค้าประกันซึ่งต้องเป็นข้ าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
มาร่วมทาสัญญา เมื่อ อบต.ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.
จังหวัด) ให้จ้างได้
6.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย
จะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบ
สัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า
6.2 ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลศาลาลัย เมื่อผ่านการเลือกสรรและนายกองค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย เห็นสมควรบรรจุแต่งตั้ง
แล้ว และจะต้องจัดทาสัญญาจ้างตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัยกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

(นายประเสริฐ ไทยอุดมทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย

แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
1. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
2. ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (กองคลัง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- วุฒิการศึกษาไม่ตากว่
่ ามัธยมศึกษาตอนปลาย
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน 17 วัน
- อัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนที่ได้รับ
อัตราค่าตอบแทน 9,000.- บาทต่อเดือน (เก้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ทั่วไป แนบท้ายประกาศ ก.อบต. จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (ฉบับที่ 3) และรวมค่าครองชีพ ซึ่งอัตรา
เป็นไปตามมติ ครม.

-2หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (กองคลัง)
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล
2.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
2.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
2.3 มนุษยสัมพันธ์
2.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ

คะแนนเต็ม
100
100

วิธีการประเมิน
โดยวิธกี ารฝึกปฏิบัติ
โดยวิธกี ารสัมภาษณ์

