ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตาคง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
—————————
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล ตาคง อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประสงค์ จะรับสมัครบุคคล เพื่อ
จัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอานาจ ตามความในข้อ 417/18 , 417/19 และ 417/20 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 60) พ.ศ. 2559
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา
สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลตาคง
(1) ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ( งานประปา) จานวน 1 อัตรา
รายละเอียดตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัตทิ ัว่ ไป และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 417/4 ของประกาศ
ก.ท.จ./ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1) มีสัญชาติไทย
(2)
มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก เพราะกระทาความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
( 8 ) ไม่เป็นผูเคย /......
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(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรค ต้องห้ามตามประกาศโรคทีเ่ ป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น … มายื่นด้วย
2.2
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผูส้ มัครสอบต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามทีร่ ะบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครสอบแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตาคง อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม2562 – 13 มกราคม2563 (ในวันและเวลาราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลตาคง โทร. ๐-4455-8317
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1
3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้วจานวน 3 รูป
(ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน )
4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนถึงวันรับสมัคร ( โรงพยาบาลของรัฐจ)านวน 1
5) สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน 1
6) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1
ทั้งนี้ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 100 บาท
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิดความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ
4 การประกาศ /...
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตาบล ตาคง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลตาคง อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และดาเนินการสอบประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 17 มกราคม
2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลตาคง อาเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนน
ที่สอบได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่
1
(สอบข้อเขียน) และคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่
2 (สอบสัมภาษณ์)
รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
องค์การบริหารส่วนตาบลตาคง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลาดับ
คะแนนที่สอบได้ ตามประกาศไว้ในข้อ 6 ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาคง อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไป
เมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลตาคง อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุและจัดจ้างใน
ตาแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาคง ในการบริหารจัดการกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลตาคงกาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลตาคง ดาเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใส่ ยุติธรรมและเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทานองเดียวกันนี้ โปรด
อย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาคงทราบด้วย
อนึ่ง สาหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้เข้ารับ
การสรรหา /....
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การสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วน
ตาบลตาคง ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกสรรและทาสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทาสัญญาจ้างแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายชัยมงคล จันทร์สุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาคง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตาคง อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดาเนินการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดสรรพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
- ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (งานประปา) สังกัด กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตาคง
- อัตราว่าง
1 อัตรา
- อัตราค่าตอบแทน
9,000.-บาท
- สิทธิ์ประโยชน์ ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2545 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระหว่างเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ
1 ปี
- คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติ งานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ประเมิน
สมรรถนะที่จะประเมิน
ครั้งที่
1
ทดสอบความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
โดยทดสอบความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบลตาคง
2
คุณสมบัติส่วนบุคคล ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- ประวัติส่วนตัว การศึกษา จริยธรรมและคุณธรรม
- ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
- บุคลิกลักษณะ การควบคุมอารมณ์ ท่วงทีวาจา การแต่งกาย
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
- ทัศนคติ แรงจูงใจ มนุษย์สัมพันธ์

คะแนน
เต็ม
50

วิธีการประเมิน

50
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)

สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน

การประเมินสมรรถนะจะดาเนินการประเมินฯ จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น
- 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตาคง
2. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) วันที่ 17 มกราคม 2462 ตั้งแต่เวลา 13.30 น
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตาคง
- ขั้นตอนประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตาบล ตาคง จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันเดียวกัน ซึ่งผู้สอบจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ในแต่ละครั้งจึงจะเป็นผู้ผ่านการสรรหา

