ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
***************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 จานวน 2 ตาแหน่ง
อาศัยอานาจตามความในแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ (๑) จึงประกาศรับสมัครบุคคล
ทั่วไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างทั่วไป
- ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
สังกัด สานักปลัด
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง พนักงานประจารถบรรทุกน้า สังกัด สานักปลัด
จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้
๒.๑ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
อายุไม่เกิน ๗๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงานส่วน
ตาบล
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ พระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์ ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่
นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งกรมมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑
๒.๓ ผู้ สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่กาหนดในกรณีที่มีการ

-2ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัด
สิทธิในการเป็นผู้ สมัครสอบแข่งขันได้ และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกดาเนินคดีตาม
กฎหมาย
๒.๔ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งไม่ตรงมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งจะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง
๓. คุณสมบัติสาหรับตาแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง
3.1 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
3.1.1 ชื่อตาแหน่ง คนงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ภายใน – ภายนอก สานักงาน การกาจัดขยะมูล
ฝอย การดูแลรักษาส่วนหย่อม – สนามหญ้า หรือตัดหญ้า ตัด-แต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณรอบอาคารสานักงาน ฯลฯ
งานรับ – ส่ง หนังสือ เอกสารขององค์การบริหารส่วนตาบล และกิจการงานสภา งานจัดเตรียมห้องประชุม ใน
การประชุมสภาฯ , การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. การประชุม เวทีประชาคมหมู่บ้าน-ตาบล และการ
ประชุมอื่นๆ ทั้งก่อนการประชุม และหลังจากเลิกการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานรับ – ส่ง หนังสือ เอกสารขององค์การบริหารส่วนตาบล และ
กิจการงานสภา งานจัดเตรียมห้องประชุม ในการประชุมสภาฯ , การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. การ
ประชุม เวทีประชาคมหมู่บ้าน-ตาบล และการประชุมอื่นๆ ทั้งก่อนการประชุม งานอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้ องหรื อตามที่
ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ และมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
ระยะเวลาในการจ้าง
๑ ปี (มีการประเมินผลงานปีละ ๒ ครั้ง ถ้าไม่ผ่านการประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง)
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,0๐๐.-บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ
1,๐๐๐.-บาท รวมค่าตอบแทนเดือนละ 10,000.-บาท
3.1.2 ชื่อตาแหน่ง พนักงานประจารถบรรทุกน้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานประจารถบรรทุกน้า และงานดูแลรักษาทาความสะอาดรถยนต์ สัปดาห์ละ
1-2 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ภายใน – ภายนอก สานักงาน การกาจัดขยะมูลฝอย
การดูแลรักษาส่วนหย่อม – สนามหญ้า หรือตัดหญ้า ตัด-แต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณรอบอาคารสานักงาน ฯลฯ งาน
รับ – ส่ง หนังสือ เอกสารขององค์การบริหารส่วนตาบล และกิจการงานสภา งานจัดเตรียมห้องประชุม ในการ
ประชุมสภาฯ , การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. การประชุม เวทีประชาคมหมู่บ้าน-ตาบล และการประชุม
อื่นๆ ทั้งก่อนการประชุม และหลังจากเลิกการประชุม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-3คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ และมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
ระยะเวลาในการจ้าง
๑ ปี (มีการประเมินผลงานปีละ ๒ ครั้ง ถ้าไม่ผ่านการประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง)
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,0๐๐.-บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ
1,๐๐๐.-บาท รวมค่าตอบแทนเดือนละ 10,000.-บาท
4. กาหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักปลัด (ชั้น 2 )
องค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 8 – 16
มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044 – 056145
๕. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมกับใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันสมัคร) จานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย
๒) สาเนาวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
๔) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
5) สาเนาใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
6) ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน
7) สาเนาหลักฐานอื่น เช่น เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล หนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือ
แสดงประสบการณ์ในตาแหน่งที่สมัคร(ถ้ามี)พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้นและรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
6. เงื่อนไขในการรับสมัคร
(1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามที่ ก าหนดในประกาศรั บ สมั ค รนี้ จ ริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณี ที่ ต รวจสอบพบว่ า ผู้ ส มั ค รไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ห รื อ
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่
ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทองจะไม่รับสมัครหรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการเลือกสรรหรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรหรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแต่กรณี
(๒) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครและในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้

-47. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
- ค่าสมัครตาแหน่งละ 100 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนเมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการ
เลือกสรรแล้วเว้นแต่มีการยกเลิกการดาเนินการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้
8.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕61 ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
8.2 วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ สอบภาคความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง (สอบ
สัมภาษณ์) ในวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบล
สระโพนทอง ชั้น 3 อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

9. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง จะใช้หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดย
ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระโพน
ทองกาหนด ซึ่งประกอบด้วย
9.๑ ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
9.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
9.๓ คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
การสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง จะพิจารณาจากคะแนนการ
สอบโดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
- ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาคผนวก ก.)
๑๐๐ คะแนน
10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะได้รับการขึ้นบัญชีไว้เป็น
ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ทา
คะแนนได้ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงตามลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
11. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริห ารส่ว นตาบลสระโพนทอง จะประกาศผลการสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) และขึ้นบัญชี ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และทางเว็ปไซต์ www.sraponthong.go.th
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง จะประกาศผลสอบผู้สอบได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณา ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
12. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร
13.1 องค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นระยะเวลา ๑
ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบ เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในตาแหน่ง รวมทั้งตาแหน่งอื่น ที่มี
ลักษณะงานในลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง พิจารณาแล้วเห็นว่า

-5สามารถใช้บุ คคลที่ มีส มรรถนะในเรื่ อ งเดีย วกั นได้ เว้นแต่ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลสระโพนทอง จะมีการ
สรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบได้
ไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้เป็นอันยกเลิก
13.2 ผู้ ที่ได้ขึ้น บั ญชีผู้ผ่ านการเลื อกสรรเป็นพนักงานจ้าง ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คือ
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้ นั้ น ไม่ ม ารายงานตั ว เพื่ อ รั บ การจ้ า งเป็ น พนั ก งานจ้ า ง ภายในวั น และเวลาที่
คณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง กาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จ้างในตาแหน่งที่สอบได้
13. การบรรจุและแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง จะมีคาสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามลาดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ ก.อบต. กาหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาด
คุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง อาจถอนผู้นั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ ส นใจสามารถสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติม และสมัค รได้ที่ ส านัก ปลั ด ชั้น 2 ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 044 – 056145 ต่อ 103
ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน ธันวาคมพ.ศ. ๒๕60

(นางบุญน้อม ลิ้มกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง

(ภาคผนวก ก.)
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสระโพนทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.๒๕60
รายละเอียดเนื้อหาที่ใช้สาหรับการคัดเลือก
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป และตาแหน่งพนักงานประจารถบรรทุกน้า
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ( โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว การเข้าร่วมกับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตาแหน่ง

