ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
...............................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
พนักงานจ้างทัว่ ไป ในตาแหน่งตามประกาศนี้
อาศัยอานาจตามความใน ข้อ 18 และ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป

จานวน ๒ อัตรา

2. ระยะเวลาการจ้างและสิทธิประโยชน์
ระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยอาจได้รับการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ
1 ปี รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา ค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนด
เกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรี
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัครและไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเฉพาะการกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(8) ไม่เป็นผู้เคย.......…
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(8) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถูก ลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือ ไล่ อ อกจากราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3.2 สาหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์ ทางราชการไม่รับสมัครสอบแข่งขันและ
ไม่ให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับ การจ้างเป็น พนักงานจ้าง ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริ ห าร ที่ นว 89/2501 ลงวั น ที่ 27 มิ ถุน ายน 2501 และตามความในข้ อ 5 ของค าสั่ งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 โดยอนุโลม
3.3 ผู้ สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณ สมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่กาหนดในกรณีที่มีการผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็น
ผู้สมัครสอบแข่งขันได้ และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
3.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศ ฯ นี้ จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น
3.5 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศนี้
4. การรับสมัคร
4.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ อาเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30
น.)หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-๖๖๖๖๔๐
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.2.1 สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่
ระบุสาขาที่สมัครสอบ กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็น
ภาษาไทย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ
4.2.2 รูป ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดาขนาด 3 x 4 ซ.ม. ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 3 เดือน และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ตาแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูปจานวน 3 ใบ
4.2.3 ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน สู ติ บั ต ร หรื อ ใบ ทหารกองเกิ น (สด.9)
อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสาเนาจานวน 1 ฉบับ
4.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4.2.5 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกาหนด
ซึ่ง
ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย
4.2.6 เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ฯลฯ ผู้สมัครสอบจะต้องแจ้ง
สถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบี ยนบ้ านในเขตจ่ายของการไปรษณี ย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณี ที่แจ้ง
สถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
/4.3 ค่าธรรมเนียมสอบ….

-34.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในวันยื่นใบสมัคร จานวน 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว
ค่าธรรมเนี ยมสอบจะไม่จ่ายคืน ให้ เว้น แต่กรณี ที่เป็นผู้ ขาดคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งแต่ทั่งนี้จะต้อง
ดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
4.4 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็ น ผู้ มีคุณ สมบั ติทั่ วไปและคุณ สมบั ติเฉพาะส าหรับตาแหน่ งตรงตามประกาศรับ สมั ครจริงและต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิเข้าสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็ น
โมฆะสาหรับผู้นั้น และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบ
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนดวัน เวลา สถานที่การ
ประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ
ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม 25๖๑๒
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
6. หลักสูตรและวิธีสอบแข่งขัน
สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
เกี่ย วกับ การปฏิบั ติงาน ท่ วงทีวาจา อุป นิ สั ย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวกับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพ
7. วันเวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ จะทาการทดสอบความรู้ ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบ
สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม 25๖๒ เวลา 09.00–12.00 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านดู่ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
8. เกณฑ์การตัดสิน
การสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
9. การประกาศผลการสอบแข่งขัน
ผลการสอบแข่งขัน จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๗ ธันวาคม 25๖๒ ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านดู่ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดลงเมื่อครบกาหนด 1
ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกัน
นี้ใหม่แล้วแต่กรณี

/11. การทาสัญญาจ้าง….

-411. การทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้าง ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่กาหนด
การค้าประกันด้วยบุ คคล จานวน 1 คน ต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป เป็นข้าราชการทหารหรือ
ตารวจ ต้องมียศตั้งแต่ร้อยเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานในภาคเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อย
กว่า 20,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25๖๒

(นายประมูล บุญที)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่

ภาคผหนวก ก.
รายละเอียดชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม 25๖๒
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ลาดับ

ตาแหน่ง

กลุ่มงาน

1

พนักงานจ้างทั่วไป
(คนงานทั่วไป)

พนักงานจ้างทั่วไป

ค่าตอบแทน อัตราว่างที่ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(บาท)
จะจัดจ้าง
(ตาแหน่ง)
๙,๐๐๐
๒
- จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
- มีความสามารถเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

รายละเอียดขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ
ลาดับ
ตาแหน่ง
1 พนักงานจ้างทั่วไป
(คนงานทั่วไป)

๑.
๒.
๓.
๔.

ขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานปลัด
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

