ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงขุย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางทั่วไป
ขององคการบริหารสวนตําบลดงขุย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2564
ดวย องคการบริ หารสวนตํ าบลดงขุ ย อํ า เภอชนแดน จั งหวั ด เพชรบู ร ณ มี ความประสงคจะ
ดํ าเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คลเป& น พนั ก งานจางทั่ ว ไป ขององคการบริ ห ารสวนตํ า บลดงขุ ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2564
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ'ในการประชุมครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให/ปลัดองค'การบริหารสวนตําบลปฏิบัติหน/าที่นายกองค'การบริหาร
ส วนตํ า บลดงขุ ย ในการบริ ห ารงานบุ ค คล กรณี ก ารดํ า เนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ เป4 น พนั ก งาน
จ/างทั่วไป ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในข/อ 8 , 9, ๑๘ , ๑๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เพชรบูรณ' เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ/าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก/ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปD จจุ บั น จึ งประกาศรั บสมั ครบุ คคลเพื่ อสรรหาและเลื อกสรรเป4 นพนั กงานจ/ างทั่ วไป ขององค' การบริ หารส วนตํ าบลดงขุ ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
พนักงานจ&างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน/าที่งานบันทึกข/อมูลและจัดทําฎีกา) สํานักงานปลัด จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผู&มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู/ ส มั ค รต/ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม มี ลั ก ษณะต/ อ งห/ า มตามข/ อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการพนั ก งานส วนตํ า บลจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ' เรื่ อ ง มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ พนั ก งานจ/ า ง ลงวั น ที่ 19
กรกฎาคม 2547 และที่แก/ไขเพิ่มเติม
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป (นับถึงวันที่สมัคร) และไมเกิน 60 ป
(3) ไมเป4นบุคคลล/มละลาย
(4) ไมเป4นผู/มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหน/าที่ได/ ไร/ความสามารถหรือจิต
ฟDOนเฟPอนไมสมประกอบหรือเป4นโรคตามที่กําหนดไว/ในประกาศกําหนดโรคที่เป4นลักษณะต/องห/ามเบื้องต/นสําหรับ
พนักงานจ/าง ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป4นที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท/าช/างในระยะที่ปรากฏอาการเป4นที่รังเกียจแกสังคม สําเนาถูกตอง
(ง) โรคติดยาเสพติดให/โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
นายประจักษ์ ศรี ทอง
จพง.ธุรการชํานาญงาน

-2(5) ไมเป4นผู/ดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ/าหน/าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไมเป4นผู/ดํารงตําแหนงผู/บริหารท/องถิ่น คณะผู/บริหารท/องถิ่น สมาชิกสภาท/องถิ่น
(7) ไมเป4นผู/เคยต/องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให/จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว/นแตเป4นโทษสําหรับความผิดที่ได/กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเป4นผู/เคยถูกลงโทษให/ออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) ไมเป4นข/าราชการหรือลูกจ/างของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจ/างของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ/างของราชการสวนท/องถิ่น
หมายเหตุ ผู/ที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ/าง ต/องไมเป4นผู/ดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ/าหน/าที่ในพรรคการเมือง ผู/บริหารท/องถิ่น คณะผู/บริหารท/องถิ่น
สมาชิกสภาท/องถิ่น ข/าราชการหรือลูกจ/างสวนราชการ พนักงานหรือลูกจ/างของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ/างของราชการสวนท/องถิ่น และต/องนําใบรับรองแพทย' ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน และแสดงวา
ไมเป4นโรคต/องห/ามตามประกาศโรคที่เป4นลักษณะต/องห/ามสําหรับข/าราชการหรือพนักงานสวนท/องถิ่นมายื่นด/วย
สําหรับพระภิกษุสามเณร ไมสามารถสมัครสอบและไมอาจเข/าสอบแขงขันได/
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู/ประสงค'ที่จ ะสมัครสอบ สามารถติ ดตอขอรับใบสมัครและยื่ นใบสมัครพร/อมหลักฐาน
ด/วยตนเอง ณ สํานักงานปลัด ที่ทําการองค'การบริหารสวนตําบลดงขุย อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ' ตั้งแต
วันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. เป4นต/นไป ผู/สมัคร
สอบจะต/ องกรอกใบสมั ครด/วยลายมือของตนเองให/ ถูกต/อง ครบถ/ว น และลงลายมือชื่อผู/ สมัครสอบตอเจ/าหน/า ที่
รั บสมั คร สอบถามรายละเอี ยดได/ ที่ สํ านั กงานปลั ดองค' การบริ หารส วนตํ าบลดงขุ ย โทรศั พท' หมายเลข 0-5676-1697
และทางเว็ปไซด' http://www.dongkui.org/
3.2 หลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมกับใบสมัคร
ผู/ประสงค'สมัครสอบแขงขัน ให/ยื่นใบสมัครสอบด/วยตนเองตอเจ/าหน/าที่พร/อมด/วยหลักฐาน
ซึ่งผู/สมัครได/รับรองสําเนาถูกต/อง และลงลายมือชื่อกํากับไว/ในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
(1) รู ป ถ ายหน/ า ตรงไมสวมหมวกและไมสวมแว นตาดํ า ขนาด 1 นิ้ ว ถายครั้ งเดี ย วกั น
ไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันปcดรับสมัคร)
จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาทะเบียนบ/าน
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย'ปริญญาซึ่งแสดงวาไมเป4นโรคที่ต/องห/ามตามประกาศ
ที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ' ซึ่งออกให/ไมเกิน
1 เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย จํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาวุฒิการศึกษา ได/แก ใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร หรือระเบียน
แสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งที่แสดงวาเป4น
ผู/มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ
สําเนาถูกตอง
โดยจะต/องสําเร็จการศึกษาและได/รับการอนุมัติจากผู/มีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปcดรับสมัครสอบ
จํานวน 1 ฉบับ
นายประจักษ์ ศรี ทอง
จพง.ธุรการชํานาญงาน

-3(6) สําเนาภาพถายหลักฐานอื่นๆ เชน สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต' (ถ/ามี)
ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช/ในการสมัคร
ไมตรงกัน ) ฯลฯ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให/ผู/สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต/องและลงชื่อกํากับ
ไว/ด/วย
3.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู/ สมั ครเข/ ารั บการสรรหาและการเลื อกสรรจะต/ องจ ายเงิ นค าธรรมเนี ยมในการสมั ครสอบ
ซึ่ งองค' การบริ ห ารส วนตํ า บลดงขุ ย ขอสงวนสิ ทธิ์ การจ ายคื น เงิ น คาสมั ครสอบไมว ากรณี ใดๆ ทั้ งสิ้ น โดยมี อัต รา
คาสมัครสอบ ดังนี้
- คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 100 บาท
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู/สมัครเข/ารับการสรรหาและการเลือกสรรสามารถสมัครเข/ารับการคัดเลือก
โดยจะต/ องรั บผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว าเป4 น ผู/มีคุณสมบั ติทั่ว ไปและคุ ณสมบั ติเ ฉพาะสํา หรั บ
ตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต/องกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พร/อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครให/ถูกต/องครบถ/วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู/สมัครไมวาด/วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษา
ไมตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะสํ าหรับ ตํา แหนงที่ส มัครอั นเป4น ผลทําให/ ผู/ส มัครไมมี สิทธิส มัครตามประกาศรับ สมั คร
ดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให/ถือวาการรับสมัครและการได/เข/ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป4นโมฆะ
สําหรับผู/นั้นตั้งแตต/น และองค'การบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็กขอสงวนสิทธิ์การจายคืนเงินคาสมัครสอบไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่
การประเมินและผลการประเมิน
4.1 ประกาศรายชื่อผู/มีสิทธิเข/ารับการประเมินสมรรถนะ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2564
ณ ที่ทําการองค'การบริหารสวนตําบลดงขุย อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ'
4.2 วันที่ประเมินโดยการสอบข/อเขียนและสอบสัมภาษณ' วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
ตามเวลา ดังนี้
- สอบข/อเขียน 50 ข/อ 50 คะแนน เวลา 09.00 – 11.00 น.
- สอบสัมภาษณ' 50 คะแนน เวลา 13.00 น.
4.3 ประกาศรายชื่อผู/ผานการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2564
ณ ที่ทําการองค'การบริหารสวนตําบลดงขุย อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ'
5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร
ผู/สมัครต/องได/รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ'การประเมิน ตามรายละเอียดแนบท/าย
ประกาศนี้
6. เกณฑการตัดสิน
ผู/ เ ข/ า รั บ การสรรหาและเลื อ กสรร จะต/ อ งเป4 น ผู/ ผ านภาคความรู/ ค วามสามารถทั่ ว ไป
ความรู/ ความสามารถเฉพาะตํ า แหน ง (สอบข/ อเขี ย น) และภาคความเหมาะสมเฉพาะตํ า แหน ง (สอบสั มภาษณ' )
ซึ่ ง แตละภาคจะตองไดรั บ คะแนนไมต่ํ า กวารอยละ 60 จึ ง จะถื อ ว าเป4 น ผู/ ผ านการสรรหาและเลื อ กสรรเป4 น
พนักงานจ/าง

สําเนาถูกตอง

นายประจักษ์ ศรี ทอง

-47. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
7.๑ การประกาศขึ้นบัญชีผู/ผานการเลือกสรรเป4นพนักงานจ/างจะเรียงลําดับที่จากผู/ที่ได/คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู/สอบคัดเลือกได/คะแนนรวมเทากัน ให/ผู/ที่ได/รับเลขประจําตัวสอบกอนเป4นผู/อยู
ในลําดับที่สูงกวา
7.๒ บั ญชี ผู/ ผ านการเลื อกสรรเป4 นพนั กงานจ/ าง มี ระยะเวลาไม เกิ น ๑ ป นั บแต วั น ขึ้ นบั ญชี
แตถ/ามีการเลือกสรรอยางเดียวกันนั้นอีกและได/ขึ้นบัญชีผานการเลือกสรรใหมแล/ว บัญชีผู/ได/รับการเลือกสรรครั้งกอน
เป4นอันยกเลิก เว/นแตในกรณีที่ได/มีการเรียกตัวผู/ผานการเลือกสรรเป4นพนักงานจ/างผู/ใดให/มารายงานตัวเพื่อเป4น
พนักงานจ/างตามแล/วกอนบัญชีผู/ผานการเลือกสรรเป4นพนักงานจ/าง มีอายุเกิน ๑ ป หรือกอนมีการขึ้นบัญชีผู/ผานการ
เลือกสรรเป4นพนักงานจ/าง ได/ใหม แล/วแตกรณี ก็ให/การขึ้นบัญชีผู/ผานการเลือกสรรเป4นพนักงานจ/าง ครั้งนี้ยังคงมีผล
ใช/ได/ตอไป แตทั้งนี้ต/องไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผู/ผานการเลือกสรรเป4นพนักงานจ/างนี้ มีอายุครบ
๑ ป หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู/ผานการเลือกสรรเป4นพนักงานจ/างได/ใหมแล/วแตกรณี
7.๓ ผู/ที่ได/ขึ้นบัญชีผู/ผานการเลือกสรรเป4นพนักงานจ/าง ถ/ามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ให/
เป4นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู/นั้นไว/ในบัญชีผู/ผานการเลือกสรรเป4นพนักงานจ/าง คือ
(๑) ผู/นั้นได/ขอสละสิทธิรับการจ/างเป4นพนักงานจ/างในตําแหนงที่สอบได/
(๒) ผู/นั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจ/างเป4นพนักงานจ/าง ภายในวันและเวลาที่คณะกรรมการ
องค'การบริหารสวนตําบลดงขุยกําหนด เว/นแตมีเหตุจําเป4น
(๓) ผู/นั้นมีเหตุไมอาจปฏิบัติหน/าที่ราชการได/ตามกําหนดเวลาที่จ/างในตําแหนงที่สอบได/
8. การทําสัญญาจาง
ผู/ ที่ ได/ รั บการขึ้ นบั ญชี เป4 นผู/ ผ านการเลื อกสรรเป4 นพนั กงานจ/ าง จะได/ รั บการทํ าสั ญญาจ/ างเป4 น
พนักงานจ/าง ตามที่องค'การบริหารสวนตําบลดงขุย กําหนด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ' พ.ศ. ๒๕64

(นายมิตร ศรีบุรินทร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงขุย

สําเนาถูกตอง
นายประจักษ์ ศรี ทอง
จพง.ธุรการชํานาญงาน

ภาคผนวก ๑
แนบทายประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางทั่วไป
ขององคการบริหารสวนตําบลดงขุย ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2564
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
----------------------------------รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ประเภทของพนักงานจ&าง พนักงานจ&างทั่วไป
ตําแหนง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหนาที่งานบันทึกขอมูลและจัดทําฎีกา) สํานักงานปลัด จํานวน 1 อัตรา
หน&าที่และความรับผิดชอบ
1. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานบันทึกข/อมูลและจัดทําฎีกา)สํานักงานปลัด
1.ปฏิบัติงานบันทึกข/อมูลในระบบ Info
2.ปฏิบัติงานบันทึกข/อมูล สุนัข-แมว
3.จัดทําราง TOR
4.ปฏิบัติงานที่ต/องใช/แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู/บังคับบัญชามอบหมาย
ในกรณีจําเป&นเพื่อประโยชนของทางราชการ องคการบริหารสวนตําบลอาจมีคําสั่งมอบหมายงาน
ใหพนักงานจางปฏิบัติเป&นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไวได โดยไมตองแกไขสัญญา
และพนักงานจางยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล โดยถือเป&นการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเทา
มีความสามารถใชงานโปรแกรม Microsoft word,Excel ไดดี
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
คาตอบแทน
ได/รับอัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท
รวม 10,000 บาท ตามที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด
ระยะเวลาการจ&าง
ระยะเวลาการจาง ครั้งละไมเกิน ๑ ปE โดยอาจมีการตอสัญญาจ/างได/ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
และความจําเป4นขององค'การบริหารสวนตําบล
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ' เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ/าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547
สําเนาถูกตอง
และที่แก/ไขเพิ่มเติมจนถึงปDจจุบัน
นายประจักษ์ ศรี ทอง
จพง.ธุรการชํานาญงาน

-2หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผู/สมัครต/องได/รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ' ดังนี้
สมรรถนะ
๑. ความรู (ความรู/ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน/าที่ของตําแหนง)
1.1 ความรู/ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร' การหาเหตุผล การคํานวณ
และภาษาอังกฤษเบื้องต/น
1.2 พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค'การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แก/ไขเพิ่มเติมจนถึงปDจจุบัน
1.3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
1.4 ความรู/เกี่ยวกับเหตุการณ'ปDจจุบันในด/านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
1.5 ข/อมูลทั่วไปขององค'การบริหารสวนตําบลดงขุย
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ/าง)
2.1 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข/อง
2.2 ความรู/ที่จําเป4นประจําสายงาน ทักษะที่จําเป4นสําหรับการปฏิบัติงาน และ
สมรรถนะที่จําเป4นในการปฏิบตั ิงาน
3. คุณสมบัติสวนบุคคล
3.1 ประสบการณ'การทํางาน
3.2 ความสามารถพิเศษ
3.3 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ'
3.4 ความรูเ/ กี่ยวกับงาน อบต.
3.5 ความรูเ/ กี่ยวกับงานในหน/าที่
รวม
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1.ลงชื่อเข/ารับการประเมินสมรรถนะ
2.ทดสอบความรู/และความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหนง
3.ทดสอบคุณสมบัตสิ วนบุคคล (สัมภาษณ')

คะแนนเต็ม
25

วิธีการประเมิน
โดยวิธีการสอบข/อเขียน

25

โดยวิธีการสอบข/อเขียน

50

โดยวิธีการสัมภาษณ'

100

เวลา 8.30-08.55 น.
เวลา 09.00-11.00 น.
ตั้งแตเวลา 13.00 เป4นต/นไป

สําเนาถูกตอง
นายประจักษ์ ศรี ทอง
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