ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
***********************************************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง มีความประสงค์จะ รับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๘,๑๙ (๑)(๒)(๓)
และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาปาง ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน
2560 ซึ่งเห็นชอบให้กาหนดตาแหน่งในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ( พ.ศ.๒๕61-๒๕๖3) แล้ว องค์การบริหารส่วน
ตาบลแจ้ห่ม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างทั่วไป
- ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน ๑ อัตรา
2. ค่าตอบแทน
ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรและได้รับการจ้าง จะได้รับเงินค่าตอบแทน ขั้นต่า อัตราเดือนละ
9,00๐.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามกฎหมายกาหนด
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัตทิ ัว่ ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
3.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม
ข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า
18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกาย
ทุพพลภ าพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล
4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4.2 วัณโรคในระยะอันตราย
4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
/(7) ไม่เป็นผู้...

-๒(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
สาหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์ ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งได้
ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕ 01 และความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม ๒๕38
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ ,
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3.2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(ภาคผนวก ก)
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร เพื่อเข้ารับการสรรหาและการ เลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง สามารถ ติดต่อ
ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม
อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง ระหว่างวันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน ๒๕ 60 ในวัน และเวลาราชการ และ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๒๗-๑๓๗๕
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
5.๑ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและรับรองสาเนาถูกต้อง ยื่นในวันรับสมัคร ดังต่อไปนี้
(
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๓/๔ ซ.ม.
ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร)
จานวน ๓ รูป
(
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
(
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
(
4) ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามมติ (ก.อบต.) กาหนด
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จานวน ๑ ฉบับ
(
5) สาเนาเอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานแสดงผ่านการเกณฑ์ทหาร,การเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
*สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ*
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานจ้าง ที่กาหนดตามประกาศรับสมัครนี้จริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐาน ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนเนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะผู้ที่ผ่านการเลือกสรร และองค์การบริหารส่วน
ตาบลจะดาเนินการจัดจ้างเท่านั้น ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้
จะถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแต่กรณี โดยผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆไม่ได้
/6. ค่าธรรมเนียม…

-๓6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผูส้ มัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๐๐.-บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
7.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะใน วันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕60
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
7.๒ กาหนดการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไป
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
8. หลักเกณฑ์การเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบล แจ้ห่ม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม
อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
11. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
๑
1.๑ การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลาดับ ที่จากผู้ได้คะแนนสอบรวมสูงสุด ลง
มาตามลาดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้สมัครที่ได้เลขที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑1.๒ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑1.๓ ผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีนี้ไว้ในบัญชีการเลือกสรร คือ
๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างในตาแหน่งที่
ผ่านการเลือกสรร
๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กาหนด
๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะจ้างในตาแหน่งที่
เลือกสรรได้

/๑2 .การจัดจ้าง...

-4๑

2. การจัดจ้างพนักงานจ้าง
(1) องค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม จะดาเนินการจัดจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลาดับที่ ของ
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ และสามารถจ้างได้ เมื่อผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดลาปาง แล้วเท่านั้น
(2) กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรร มากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง หรือมี
ตาแหน่งงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน องค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม อาจจะดาเนินการจ้างบุคคลที่มี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ พนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาปาง จากบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุได้
๑3. ระยะเวลาการทาสัญญาจ้าง
ระยะเวลาจ้างพนักงานจ้าง ทั่วไป มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี (นับตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง)
และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและจาเป็นขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม สงวนสิทธิในกรณีหากความรู้ ความสามารถ และความ
ประพฤติไม่เหมาะสม จะเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ต้องได้รับคายินยอมจากผู้รับจ้าง หรือไม่ต้องรอให้ครบกาหนด
สัญญาจ้างก็ได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60

(นายบุญสงฆ์ แข็งแรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม

ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดเกี่ยวกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ประเภท
พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป มีลักษณะงานที่ต้องใช้แรงกายและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้
ไม่กาหนดคุณวุฒิ

ภาคผนวก ข
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ห่ม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรร
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด ซึ่งประกอบด้วย
- ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
- ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน
ในแต่ละตาแหน่งที่กาหนด
- คุณลักษณะอื่นๆของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
การประเมินสมรรถนะ โดยวิธี
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- การสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทางานและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา บุคลิกภาพ การแต่งกาย อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม การสื่อสารข้อความ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

