ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
-----------------------ด้ว ยองค์การบริห ารส่ วนตาบลบางพลวง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จะดาเนิ นการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ฉะนั้ น อาศัย อานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับ มาตรา 25 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
บริ ห ารงานบุ คคลส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ อาศัย อานาจตามความในข้อ ๑๙ และข้ อ ๒๐
แห่ งประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ว นตาบล จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลั กเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
กองช่าง
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
จานวน 1 ตาแหน่ง 2 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบทุกตาแหน่งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะ ต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
/(5) ไม่เป็น...

-2(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ น ผู้ ดารงตาแหน่งผู้ บริห ารท้อ งถิ่น คณะผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น สมาชิก สภา
ท้องถิ่น
(๗) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จาคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่ เ ป็ น พระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณร (ตามหนั ง สื อ หนั ง สื อ ของกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0904/ ว9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลง
วันที่ 17 มีนาคม 2538
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสั ญญาจ้าง จะต้องไม่เป็ นผู้
ดารงตาแหน่ งทางการเมื อง กรรมการพรรคการเมื อง เจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง ผู้ บริห ารท้ องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
กาหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564 ในวันและ
เวลาราชการ (ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
โดยสามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗21-8633
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑. รู ป ถ่ าย สี ห รื อ ข าว ด า ถ่ า ย ห น้ า ต ร งไม่ ส ว ม แ ว่ น ต าด า ถ่ าย ค รั้ งเดี ย ว กั น
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาหลักฐานสาเร็จการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ (หนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)
๕. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วน
ตาบลจั งหวัดปราจี น เรื่อง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ ยวกั บพนั กงานจ้าง จานวน ๑ ฉบั บ (ออกให้ ก่อ น
ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
/6. สาเนา....

-3๖. ส าเนาภาพถ่า ยหลั กฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบี ยนสมรส, ใบเปลี่ ยนชื่ อตัว , ชื่ อสกุ ล (ถ้ ามี )
จานวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ซึ่งผู้ สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือกากับไว้ในเอกสารทุกแผ่น
ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมั คร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
ให้ชัดเจน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก
และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดๆ และองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง คงไว้
ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประกาศสอบดังกล่าว และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
เป็นเด็ดขาด ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เสียค่าธรรมเนียมฯ คนละ 1๐๐ บาท
(ค่าสมัครสอบหรือค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ จะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 และทางเว็บไซด์ http://www.bangpluang.go.th/
8. วันและเวลาการสอบ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลบางพลวง จะด าเนิ น การสรรหาและเลื อกสรรโดยวิธีก ารสอบ
สั มภาษณ์ ในวัน จั น ทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ที่ ท าการองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลบางพลวง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง จะดาเนินการเลือกสรรและเลือกสรร โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ตามที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลบางพลวงกาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
(ค) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
9.1 วิธีการคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตาบลสมอทองกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
9.1.๑ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป (ตาแหน่ง คนงานทั่วไป) กาหนดให้ใช้วิธีการ
สอบสัมภาษณ์ มีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน
/ภาคความ...

-4ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ประเมิน บุ ค คลเพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมกับ ตาแหน่ งและหน้าที่ จากประวัติส่ ว นตั ว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อ าจใช้วิธีใดเพิ่มเติม
อีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรู้ความสารถในตาแหน่ งและหน้ าที่ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิ สัย อารมณ์ ทั ศนคติ จริยธรรม
คุ ณ ธรรม การปรั บ ตั ว การปฏิ บั ติ ต นกั บ ผู้ ร่ว มงาน ความคิ ด ริเริ่ม สร้ างสรรค์ ปฏิ ภ าณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอื่น
๑0. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบ ภายใน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบ
ได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากหมายเลขประจาตัวผู้สอบตามลาดับก่อน - หลัง ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางพลวง หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ที่ ห มายเลข ๐-๓๗21-8633 หรื อ
http://www.bangpluang.go.th/
๑2. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
12.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงตามลาดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ สอบได้คะแนนภาคความเหมาะกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
12.2 การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีไว้
12.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบั ญชีผู้ ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ ถ้ามีกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
1) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ภายในวัน เวลา สถานที่ ที่กาหนด
เว้นแต่มีเหตุจาเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
10 วันนับแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
๒) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามกาหนดเวลา ที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน
ตาแหน่งที่สอบได้
13. อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ
13.1 ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เป็นเงินเดือนละ 9,00๐ บาท และเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด
/14.ระยะเวลา...

-514. ระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยจะพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
สาหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเหมาะสมตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ของทางราชการและขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑5. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางพลวงตามล าดับ ในบั ญ ชีรายชื่อผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรร และองค์ การบริห ารส่ ว นต าบล
บางพลวง จะทาสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปราจีนบุรี
(ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) แล้ว (ในกรณีที่เป็นตาแหน่งที่ขอกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายเสถียร แก้วไทรเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
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ภาคผนวก ก.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
***************************************************
ชื่อตาแหน่ง คนงานทั่วไป
สังกัด

สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ตาแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
สัญญาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรีอนุมัติให้จ้างหรือวันที่เริ่มทาสัญญาจ้าง - 30
กันยายน 2564

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป โดยไม่จาเป็นต้องอาศัยความรู้ตามหลักวิชาการงาน
ลักษณะใช้แรงงานทั่วไปภายใต้การควบคุมของหัวหน้างานผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ไม่จากัดวุฒิ การศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในตาแหน่ง
คนงานทั่วไปและมีร่างกายแข็งแรง สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ปฏิบัติงานทีต่ ้องใช้แรงงานทั่วไป มีร่างกายแข็งแรง สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน 9,00๐.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามที่
กฎหมายกาหนด
ระยะเวลาการจ้าง
ทาสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี
***************************************************

-7ภาคผนวก ก.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
***************************************************
ชื่อตาแหน่ง คนงานทั่วไป
สังกัด

กองช่าง

ตาแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
สัญญาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรีอนุมัติให้จ้างหรือวันที่เริ่มทาสัญญาจ้าง - 30
กันยายน 2564

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป โดยไม่จาเป็นต้องอาศัยความรู้ตามหลักวิชาการงาน
ลักษณะใช้แรงงานทั่วไปภายใต้การควบคุมของหัวหน้างานผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ไม่จากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในตาแหน่งคนงาน

ทั่วไปและมีร่างกายแข็งแรง สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ปฏิบัติงานทีต่ ้องใช้แรงงานทั่วไป มีร่างกายแข็งแรง สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน 9,00๐.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามที่
กฎหมายกาหนด
ระยะเวลาการจ้าง
ทาสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี
***************************************************

