ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
…………………………………………………..
ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ประสงคจะรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 การสรรหา
และการเลื อ กสรร จึ งประกาศรั บ สมั ครบุ คคลเพื่ อ ดํ า เนิ น การสรรหาและเลื อ กสรร เป น พนั กงานจ า ง โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง
๑.1 พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
รายละเอียดของตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา
และการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ.2547 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547
๑. เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔. ไมเปนผูที่มีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ จิต
ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคที่กําหนดไวในประกาศตามที่กําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ
พนักงานสวนตําบล
๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
๗. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
9. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
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ดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสว นราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน
และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศโรคที่เปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมา
ยื่นดวย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูส มัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเพื่อเขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจางสามารถติดตอขอรับใบ
สมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่ องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ตําบลนาอุดม อําเภอ
นิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร ระหวางวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562 ในวันและเวลา
ราชการ และสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐-4266-2487, 081-8157422
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจางตองยื่นใบสมัครดวยตนเองโดย
กรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวนตอเจาหนาที่รับสมัครพรอมหลักฐานดังตอไปนี้
๓.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป และผูสมัครลงนามรับรองหลังรูปดวย
๓.๒ สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรอง จํานวน ๒ ฉบับ
๓.๓ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๒ ฉบับ
๓.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๒ ฉบับ
๓.๕ ใบรั บ รองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปน โรคตองหามตาม
ประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล
๓.๖ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบอนุญาต ขับขี่
รถยนต หรือใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (สด.๙) (ถามี) ฯลฯ จํานวน ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร
- ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนงละ 100 บาท
/ เงื่อนไขการสมัคร...
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ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
วาเปนผู มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบั ติเฉพาะสําหรั บตําแหนงตรงตามประกาศรั บสมัครจริง และจะต องกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตองตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครอัน
เปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัคร
และการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปน โมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตนและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ
องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและระเบียบ
เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม
5. กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เปนตนไป
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบทายประกาศนี้
7. หลักเกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่
สอบได โดยเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสารถทั่วไป (สอบขอเขียน) และ คะแนนความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) รวมกันมากวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนการประเมินความรู
ความสามารถ หรือทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และหากคะแนนในการ
ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ) เทากันอีกก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับรายชื่อผูผานการ
เลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบที่ได ตามที่ประกาศไวในขอ 7 ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กําหนด ๑ ป นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
.../ 9. การทําสัญญาจาง
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ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมกําหนด ดังนี้
9.๑ องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมจะทําสัญญาจางผูที่ผานการเลือกสรรตามลําดับที่สอบได ทั้งนี้
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสานตําบลจังหวัดมุกดาหาร (ก.อบต.จังหวัด)
9.๒ ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวางและภายหลังมีอัตราวางในงานลักษณะ
เดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะ
เรื่องเดียวกันได องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมก็อาจพิจารณาจัดจางผูที่ผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผาน
การเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสานตําบลจังหวัดมุกดาหาร (ก.
อบต.จังหวัด)
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.๒๕61
(นายจํานงค ผลาเหิม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม

รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจาง
1. ประเภท พนักงานทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไปสังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม
จํานวน 2
อัตรา
- อัตราคาตอบแทน 9,000 บาท (เกาพันบาทถวน) และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จํานวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) รวมทั้งสิ้น 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
- ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันทําสัญญาจาง ไมเกินคราวละ 1 ป
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุก
สาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการ
ฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง
3. หนาที่และความรับผิดชอบ ชวยเหลืองานดานเอกสารภายในสํานักงานปลัด ปฏิบัติงานขั้นตน
เกี่ยวกับงานชวยเหลือเจาหนาที่ภายในสํานักงานปลัดที่เปนงานเอกสารที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบ
โดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ งานกรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายๆ
ตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพและคัดสําเนา หนังสือเอกสาร คัดลอกลงรายการ
ตางๆ ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป ชวยทําบันทึก ยอ
เรื่อง ชวยจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
4. หลักเกณฑและวิธีการสรรหา ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินสมรรถนะตามที่กําหนดดังตอไปนี้
สมรรถนะ
1. ความรูความสามารถทั่วไป
(ความรูในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของตําแหนง)
1.1 ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการสวนทองถิ่น
1.2 ความรูความสามารถทั่วไปเกีย่ วกับงานสารบรรณ
2. ความเหมาะสมกับตําแหนง (คุณสมบัติสวนบุคคล)
2.1 บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา
2.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภานไหวพริบ
2.3 ทัศนคติ แรงจูงใจ
2.4 ประสบการณ
2.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ
รวม
5. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
50
สอบขอเขียน(ปรนัย)
จํานวน 50 ขอ

50

100

สอบสัมภาษณ

1. การประเมินสมรรถนะดานความรูความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน ผูสมัครจะตองไดคะแนน
ในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ
2. การสอบสัมภาษณ ผูสมัครจะตองไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะเปนผู
ผานการเลือกสรรและขึ้นบัญชีการเลือกสรรไว 1 ป

ทั่วไป
ตามภารกิจ
สมัครพนักงานจาง
ตําแหนง …………………………

รูปถายขนาด
1 นิ้ว

วันที…่ .....……เดือน ........................ พ.ศ. 2561
1. ชื่อ – สกุล ผูสมัคร……………………………………………….……………………………………………..อายุ………………….ป
2. สัญชาติ …………… เชื้อชาติ ……….…….. เกิดเมื่อวันที่…..……..เดือน……………….……….....……พ.ศ……….…..….
อายุ ………… ป ………… เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. สถานที่เกิดบานเลขที่ ..………….…หมู…………ตําบล ………………… อําเภอ ……………….. จังหวัด……………………
4. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่...............หมู… .........ตําบล…...……..…… อําเภอ ………..........….จังหวัด …………………...
5. สถานภาพ (…….) โสด

(……..) สมรส (……….) หยาราง

6. ชื่อภรรยา / สามี (กรณีสมรส) ……………………………………………..………….. สัญชาติ …..………. เชื้อชาติ …………..
อาชีพ ………………………………………………………………………
7. ชื่อบิดา …………………………………………..…………………………สัญชาติ …………… เชื้อชาติ ……….…………
ชื่อมารดา …………………………….…………………….................สัญชาติ …………… เชื้อชาติ ……………..……
8. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัคร………………………………………………………..…………………………….จบเมื่อป พ.ศ……………..
จากสถานศึกษา………………………..……………………………………….…………….จังหวัด………..……….........……
9. ความรูความสามารถพิเศษ ………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………...................…....................................................…….
10. ประวัติการทํางาน
3.1………………………………………….…………………………………………ระยะเวลา…………..ป ………….. เดือน
3.2……………………………………………………………..………………………ระยะเวลา…………..ป ………….. เดือน
3.3 ...............................................................................................ระยะเวลา ............ ป ............. เดือน
11. ปจจุบันประกอบอาชีพ ……………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาไดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม
แลว และขอรับรองวาขอความทั้งหมดเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) …………………………………………………….ผูสมัคร
(………..................…...........……………………)

สําหรับการตรวจสอบของเจาหนาที่
( ) หลักฐานครบ
( ) หลักฐานไมครบ คือไมมีเอกสาร ดังตอไปนี้
.....................................................................................
....................................................................................
(ลงชื่อ) ............................................เจาหนาที่รับสมัคร
(นางกัญญาวีร สีวะกุล)
วันที่...........เดือน ......................พ.ศ. .....................

ไดรับเงินคาธรรมเนียม จํานวน 1๐๐.- บาท ไว
แลว
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่..................
เลขที่………………..
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ
....................
(ลงชือ่ ) ............................................เจาหนาที่รับเงิน
(.................................................)
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ.........................

( ) มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
( ) คุณสมบัติไมถูกตองครบถวน เนื่องจาก
............................................................................................................

ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ
( นายพิพัฒน ออนเทศ )
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม

ลงชื่อ................................................กรรมการ

ลงชื่อ..............................................กรรมการ

(นายธีรวัฒน พรามสุข)

( นางกัญญาวีร สีวะกุล )

หัวหนาสํานักปลัด

นักทรัพยากรบุคคล

