ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
เรื่องประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป!นพนักงานจาง
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
.................................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จะดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป"นพนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
อาศัยอํานาจตามขอ 18 ขอ 19 และขอ 20 หมวด 4 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัคร
เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป"นพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจางทั่วไป
- พนักงานประจํารถขยะ
- คนงานทั่วไป

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา

2. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจางและคาตอบแทนที่
จะไดรับ ตามผนวก ก. แนบทายประกาศนี้
3. คุณสมบัติของผูสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครซึ่งจะไดรับการจางเป"นพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปC และไมเกิน 60 ปC
(3) ไมเป"นบุคคลลมละลาย
(4) ไมเป"นผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟHIนเฟJอนไม
สมประกอบ หรือเป"นโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เป"นลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป"นที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป"นที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไมเป"นผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเป"นผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น

-2(7) ไมเป"นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเป"นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเป"นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(9) ไมเป"นขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามผนวก ก. แนบทายประกาศนี้
4. การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร สามารถติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวย
ตนเองไดที่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตั้งแตวันที่
12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ
4.2 เอกสารหลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมกับใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน 1 ปC (ใหเขียนชื่อ - สกุล หลังรูปดวย) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทยปริญญา ซึ่งแสดงวาไมเป"นโรคที่ตองหามตามประกาศที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย จํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวามีคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ อนุมัติ
ภายในวันที่ปOดรับสมัคร คือวันที่ 20 มกราคม 2558 โดยนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงดวย จํานวน 1 ฉบับ
(6) สําเนาภาพถายหลักฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
(กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาภาพถายเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษ A4 เทานั้น และรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
(1) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเป"นผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ หรือ
ขอความที่แจงไวในใบสมัครหรือเอกสารที่ใชประกอบการสมัครไมถูกตองครบถวน หรือวุฒิที่ใชในการสมัครไมถูกตอง
องคการบริหารสวนตําบลจะไมรับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผูสมัครจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร หรือ
บัญชีผานการเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญาจางไดตามแกกรณี
(2) ผู สมั ค รตองแจงสถานที่ ติ ด ตอไดทางจดหมายลงทะเบี ย นในเขตจายของ
การไปรษณียไวในใบสมัครและในกรณีที่แจงสถานที่อยูไมชัดเจนทําใหไมสามารถติดตอไดผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใด ๆ
ไมได

-34.4 คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการเลือกสรร ตามอัตราดังนี้
- พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงละ 100 บาท
คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเป"นผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
แลว เวนแตมีการยกเลิกการดําเนินการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงจะ
จายคืนคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรเป"นพนักงานจาง
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
และระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการเลือกสรร
ในวันที่
22 มกราคม 2558 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จะเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่
จําเป"นตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนกําหนด ประกอบดวย
(ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่จําเป"นตอการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่จะเป"นตอการปฏิบัติงาน
(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจําเป"นหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
สําหรับวิธีประเมินสมรรถนะแตละเรื่อง องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จะเป"นผูกําหนด
โดยสมรรถนะ เรื่องหนึ่งอาจประเมินดวยวิธีการประเมินหลายวิธีการ หรือสมรรถนะหลาย ๆ เรื่องอาจประเมินดวย
วิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามที่เห็นวาเหมาะสม และสอดคลองกับการประเมินสมรรถนะดังกลาว โดยอาจใชการ
สอบขอเขียน การทดสอบตัวอยางงาน การสัมภาษณ การทดสอบดวยสถานการณจําลอง การตรวจสอบกับบุคคล
ที่อางอิง หรืออื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
7. เกณฑการตัดสิน
เกณฑการตั ด สิ น วาผู ใดไดรั บ การเลื อ กสรรเป" น พนั ก งานจางขององคการบริ ห ารสวนตํ า บล
หาดสมแปนใหถือเกณฑวาตองเป"นผูผานการประเมินสมรรถนะตามที่องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนกําหนด
โดยไดคะแนนในแตละภาคการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60
8. วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนจะดํ าเนินการเลือกสรรพนักงานจางในวันที่ 28 มกราคม
2558 ตั้งแตเวลา 09.00 เป!นตนไป ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
9. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ภายในวันที่ 29
มกราคม 2558 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน

-410. การขึ้นบัญชี
10.1 การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรเป"นพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนจะ
เรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสอบขอเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณรวมกันสูงสุดลงมาตามลําดับ ในการไดคะแนน
รวมเทากันจะใหผูที่ไดคะแนนสอบสัมภาษณมากกวาอยูในลําดับที่สูงกวาหากคะแนนสอบสัมภาษณเทากันจะใหผูที่ได
คะแนนสอบขอเขียนมากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนนสอบขอเขียนเทากันอีก จะใหผูสมัครที่ไดเลข
ประจําตัวสอบกอนเป"นผูอยูในลําดับที่สูงกวา
10.2 บัญชีผูผานการเลือกสรรเป"นพนักงานจาง มีระยะเวลาไมเกิน 1 ปC นับแตวันขึ้นบัญชี แต
ถามีการเลือกสรรอยางเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผานการเลือกสรรใหมแลว บัญชีผูไดรับการเลือกสรรครั้งกอน
เป"นอันยกเลิก
10.3 กรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางในงานลักษณะ
เดีย วกั นหรือคลายคลึ งกั น ซึ่ งองคการบริห ารสวนตํ าบลหาดสมแปน พิ จารณาแลวเห็ นวาสามารถใชบุ คคลที่ มี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายกองคการบริ หารสวนตําบลหาดสมแปน โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดระนอง อาจพิจารณาจัดจางผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไม
หมดอายุก็ได
11. การทําสัญญาจาง
ผูไดรับการขึ้นบัญชีจะไดรับการทําสัญญาจางเป"นพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หาดสมแปน เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดระนองแลว
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นายพนัส แตพานิช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน

ผนวก ก./ หนาที่ 1
แนบทายประกาศ อบต.หาดสมแปน ลงวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประเภท/ตําแหนงพนักงานจาง หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ระยะเวลาการจาง และคาตอบแทนที่จะไดรับ
...............................................................................................................................................................................
ชื่อตําแหนง

พนักงานประจํารถขยะ

ประเภทพนักงานจาง

พนักงานจางทั่วไป

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือน ถนน และตามตรอก ตามซอย จากที่รองรับขยะมูลฝอย เพื่อ
นําไปทําลาย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
- มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
- จบการศึกษาประถมศึกษาตอนตนขึ้นไป
ระยะเวลาการจาง
คาตอบแทนที่จะไดรับ

1 ปC (ปCงบประมาณ 2558)
9,000.-

บาท/เดือน

..........................................................................................................................................................................................................

ผนวก ก./ หนาที่ 2

แนบทายประกาศ อบต.หาดสมแปน ลงวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประเภท/ตําแหนงพนักงานจาง หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ระยะเวลาการจาง และคาตอบแทนที่จะไดรับ
...............................................................................................................................................................................
ชื่อตําแหนง

คนงานทั่วไป

ประเภทพนักงานจาง

พนักงานจางทั่วไป

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป ตัดหญา ดูแลตนไม บํารุงรักษาตนไม คูระบายน้ํา ถนน ตลาด
ชุมชน งานซอมแซม ดูแลรักษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
- มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
- จบการศึกษาประถมศึกษาตอนตนขึ้นไป
ระยะเวลาการจาง
คาตอบแทนที่จะไดรับ

1 ปC (ปCงบประมาณ 2558)
9,000.-

บาท/เดือน

..........................................................................................................................................................................................................

