ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
………………………………………… .
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อ การสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
อาศัยอานาจตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ข้อ ๔๑๗/๑๙ และมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคล ทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จานวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป
๑. ตาแหน่ง
คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าหน้าการเงินและบัญชี) จานวน ๑ อัตรา
๒. ตาแหน่ง
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์) จานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
สุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๔๕ รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอานาจตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ข้อ ๓๕๘ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(ก)โรคเรื้อนระยะติดต่อหรือในระยะเวลาที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
(ข)วัณโรคในระยะอันตราย
(ค)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอากา
รเป็นที่รังเกียจในสังคม
(ง)โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ)โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

-๒๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีดังนี้
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
๔.การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ไผ่ สามารถติดต่อ
ขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครสอบพร้อมด้วยหลักฐานด้วยตนเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ตาบลไผ่
อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑9 สิงหาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ ๒ 9 สิงหาคม ๒๕๕9 ในวันและเวลา
ราชการ โทรศัพท์ 0-4453-6234
๔.๒ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
๑)
ใบสมัครตามแบบขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
จานวน ๑ ฉบับ
๒)
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร
จานวน ๓ รูป
๓) สาเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ
จานวน ๑ ฉบับ
๔)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๕)
ใบรับรองแพทย์ (รับรองไม่เกิน ๑ เดือน)
จานวน ๑ ฉบับ
๖)
สาเนาหลักฐานอื่นๆเช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
๕.ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ ในอัตราตาแหน่งละ
๑๐๐.- บาท ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้รับประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิก
การสอบครั้งนี้ทั้งหมด จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสอบแก่ผู้สมัคร
๖.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
อาเภอ รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕ 9
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โทรศัพท์ 0-4453-6234
๗.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร
การสรรหาและเลือกสรรจะดาเนินการโดยยึดหลักสมรรถนะและประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ ตามหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะท้ายประกาศนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน สัมภาษณ์และตรวจสอบกับเอกสารที่
อ้างอิงโดยหลักสูตรและวิธีการสอบ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค
๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบ เพื่อการสรรหาและเลือกสรร ได้
จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะท้ายประกาศนี้

-3๘. การสอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร
๘.๑ วันที่
1 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. สอบข้อเขียน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
๘.๒ วันที่
1 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
๘.3 วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา 13.3๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ตามลาดับคะแนนมากสุดไปหาน้อยสุด และตามหลักวิชาการ
วัดผล
๙. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร และ วัน เวลา ประกาศผลการคัดเลือก
๙.๑ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้มีสิทธิ์ก่อน
๙.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่
2 เดือน กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา ๑๐.0๐ น. เป็นต้นไป และจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีการสอบคัดเลือกครั้ง
ก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๐. องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จะทาสัญญาจ้างกับบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศใน ข้อ ๒
และ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ แล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายสมพงษ์ ทรายเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่

