ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
....................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียง อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดาเนินการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีง บประมาณ ๒๕๖๑ อาศัยอานาจ
ตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจัง หวัดนครราชสีม า เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั บ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร จึง ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง อาเภอครบุรี จัง หวั ด
นครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง
๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน ๑ อัตรา รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ (ภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด ๑ ข้อ ๔ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้ าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชียวชาญพิเศษไม่เกิน
๗๐ ปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๗) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษแห่งความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่ เ คยเป็ น ผู้ ถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
/ ๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ....

-๒๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญ ญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ ดารง
ตาแหน่ง ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่ วนท้องถิ่น และต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่ง ออกให้ไ ม่เกิน
๑ เดือน มาแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม สาหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนตาบลมายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๑) ผู้ สนใจติ ด ต่อ รั บ ใบสมั ค รได้ ที่ส านั ก งานปลั ด อบต. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเฉลี ย ง
อาเภอครบุ รี จั ง หวั ดนครราชสี ม า ระหว่า งวั น ที่ ๘ – ๑๗ สิง หาคม ๒๕๖๑ ในวั น และเวลาราชการ
(๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)
๒) การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ ที่สานักงานปลัด
อบต. องค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียง อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับ
รองสาเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖
เดือนนับถึงวันสมัคร จานวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ตาแหน่งที่สมัครไว้ด้านหลังรูปด้วยตัว
บรรจง
๒) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบลกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย จานวน ๑ ฉบับ
๔) สาเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๕) หนังสือรับรองประสบการณ์ทางาน (ถ้ามี)
๖) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) อาทิ ความสามารถพิเศษ วุฒิบัตรอื่น ๆ เป็นต้น
เอกสารหลักฐานทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น และรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
๔.๒ สาหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครบถ้วนตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงเอกสารหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด หากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดตามประกาศรับสมัครนี้
/ องค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียง……………..

-๓องค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ ไม่มีสิทธิไ ด้รับการสอบและไม่มี
สิทธิในการจ้างพนักงานจ้าง หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญ ชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ หรือจากบัญ ชีผู้
ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่กรณี
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๑๐๐ บาท และจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัคร
ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะ
จ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
๖. อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ
ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการแต่งตั้งตามตาแหน่งที่สมัครสอบแข่งขันได้ โดยจะได้รับ
อัตราค่าตอบแทน ดังนี้
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
๙,๐๐๐ บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอัตราเดือนละ
๑,๐๐๐ บาท
รวมค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันพนักงานจ้าง แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ
๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๓) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
การสอบแข่งขันจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน ผู้สมัครที่สามารถสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) ซึ่งจะสอบในวันเดียวกัน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
๘. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละ
ภาคการทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลาดับผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ กรณีมี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่
ในล าดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า ได้ ค ะแนนภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง เท่ า กั น ให้ ผู้ ส อบได้ ค ะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ ง (ภาค ข.) มากกว่ า เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นล าดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า ได้ ค ะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใ ช้ เฉพาะตาแหน่ งเท่ ากั น ให้ ผู้ ที่ส อบได้ค ะแนนภาคความรู้ ความสามารถทั่ว ไป (ภาค ก.)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้ เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๙.ประกาศรายชื่อ...

-๔๙. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
- องค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียงจะดาเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลเฉลียง อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ - ๔๔๓๔ – ๖๒๕๒
- องค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียงจะดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบแข่งขัน ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่ว นตาบลเฉลียง อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ค.)
๑๐. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๖๑ โดยปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียง อาเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ทางหมายเลข ๐ – ๔๔๓๔ – ๖๒๕๒
๑๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑) การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียง จะมีการสอบในตาแหน่ง เดียวกันอีกและได้
มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๒) ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
บัญชีผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรร
๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิได้รับการแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและทาสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอานาจจ้างกาหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่จะจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
๔. ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นใน
บัญชีผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
๑๒. เงื่อนไขการจ้างและระยะเวลาการจ้าง
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้ง และทาสัญ ญาจ้างได้ ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
การจ้างพนักงานจ้างจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) โดยมีร ะยะเวลา
การจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี ทั้งนี้ต้องสอดคล้องแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ด้วย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)
(นายวิเชียร วัฒนาประชากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียง

