ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น
เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น
.................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จะดาเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น
อาศัยอานาจตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ หมวด ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน ๑ อัตรา
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้างและค่าตอบแทนที่
จะได้รับ ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงานส่วน
ตาบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

-๒(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้
๔. การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่
๑๙ - ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
๔.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมกับใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๑ ปี (ให้เขียนชื่อ - สกุล หลังรูปด้วย) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
(กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
(๖) สาเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก จานวน ๑ ฉบับ
(๗) ใบรับรองประสบการณ์การทางานหรือการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง จานวน 1 ฉบับ
สาเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
(๑) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามที่กาหนดในประกาศรับสมัครนี้ จริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

-๓ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ หรือข้อความ
ที่แจ้ งไว้ในใบสมัครหรื อเอกสารที่ใช้ ป ระกอบการสมัครไม่ถูก ต้องครบถ้ว น หรือวุ ฒิ ที่ ใช้ในการสมั ครไม่ถูกต้อ ง
องค์การบริหารส่วนตาบลจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หรือ
บัญชีผ่านการเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแก่กรณี
(๒) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
๔.๔ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสาหรับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ตามอัตราดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
แล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการดาเนินการเลือกสรรครั้งนี้ทั้ง หมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะ
จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น และระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินการเลือกสรร ในวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น อาเภอเมืองระนอง จังหวดระนอง
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น จะเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึ ดหลัก “สมรรถนะ” ที่
จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้นกาหนด ประกอบด้วย
(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ค) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
สาหรับวิธีประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง องค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้นจะเป็นผู้กาหนด
โดยสมรรถนะเรื่องหนึ่งอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการ หรือสมรรถนะหลายๆ เรื่องอาจประเมินด้วย
วิธีการประเมินวิธีเดียวกั นตามที่เห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว โดยอาจใช้การ
สอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จาลอง การตรวจสอบกับบุคคล
ที่อ้างอิง หรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
๗. เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ว่ า ผู้ ใ ดได้ รั บ การเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานจ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
หาดส้มแป้นให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้นกาหนด
โดยได้คะแนนในแต่ละภาคการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

-๔๘. วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น จะดาเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป้นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น
๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น
๑๐. การขึ้นบัญชี
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้นจะ
เรียงลาดับทีจ่ ากผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันสูงสุดลงมาตามลาดับ ในการได้คะแนน
รวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันจะให้ผู้ที่
ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอีกจะให้ผู้สมัครที่ได้เลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑๐.๒ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้า
มีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก
๑๐.๓ กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะ
เดีย วกันหรือคล้ ายคลึ งกัน ซึ่งองค์การบริห ารส่ว นตาบลหาดส้มแป้น พิจารณาแล้ว เห็ นว่าสามารถใช้บุคคลที่มี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลหาดส้มแป้น โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดระนอง อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอายุก็ได้
๑๑. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หาดส้มแป้น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดระนองแล้ว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพนัส แต้พานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหาดส้มแป้น

ผนวก ก./ หน้าที่ ๑
แนบท้ายประกาศ อบต.หาดส้มแป้น ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภท/ตาแหน่งพนักงานจ้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
...............................................................................................................................................................................
ชื่อตาแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์

ประเภทพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) หมวดฝีมือ

หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายไม่น้อย
กว่า ๕ ปี
ระยะเวลาการจ้าง
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ

๓ ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
๙,๔๐๐.-

บาท/เดือน

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

