สาเนาคู่ฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
**************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้ าง ให้ดารงตาแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ
2561 – 2563) จานวน 1 อัตรา
ฉะนั ้น อาศัย อานาจตามความในข้อ 18 ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนัก งาน
ส่วนตาบลจังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
จานวน 1 อัตรา
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้ างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมี คุณ สมบัติและไม่มีลั ก ษณะต้องห้ ามตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ระนอง (ก.อบต.จังหวัดระนอง) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่ส มประกอบ หรือเป็ น โรคตามที่ กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่ เป็น ลั กษณะต้องห้ ามเบื้องต้ น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
/(6)ไม่เป็นผู้...

-2(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(10) ไม่เป็นภิกษุ สารเณร นักพรต
หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละตาแหน่งตามแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
3. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กาหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 (ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.) ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลปากจั่น เลขที่ 76 หมู่ที่ 4 ตาบลปากจั่น อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง หรือสอบถามทางหมายเลข
โทรศัพท์หมายเลข 0–7787-3502
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอก
รายละเอีย ดในใบสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและสาเนามายื่นในวันสมัคร
ดังต่อไปนี้
(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รูป
(หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา)
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาภาพถ่ายการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร
หรือระเบี ยนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติให้จบหลักสูตรของสถานศึกษาแล้ ว
จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ (ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย) จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ สาเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียน
คารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
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-35. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ ค่าธรรมเนียม
การสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัครสอบ เฉพาะผู้ที่มิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
6. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ที่สมัคร อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
รายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะประกาศในวั นศุกร์ที่ 22 ธั น วาคม
2560 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น ซึ่งการตรวจรายชื่อผู้
มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องไปตรวจดูรายชื่อของตนเอง
8. วัน เวลา และสถานที่การเลือกสรร
จะดาเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น ตามกาหนดการในตารางดังต่อไปนี้
วัน - เวลา
วิชา
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
09.30 – 10.30 น.
ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง
13.00 เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ
ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานเป็นธรรม
โปร่ง ใสตรวจสอบได้ ตามหลัก การบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที ่ด ี รายละเอีย ดตามแนบท้า ยประกาศนี้
(ภาคผนวก ข.)
10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน สมรรถนะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
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11. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผผู้ ่านการเลือกสรร
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากจั่ น จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการเลื อ กสรร ภายใน
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น รายละเอียดดังนี้
(1) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลาดับคะแนนที่สอบได้สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีได้คะแนน
เท่ากันจะพิจารณาผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(2) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบกาหนด 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
(3) ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรและได้ ขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ านการเลื อ กสรร ถ้ า มี ก รณี อ ย่ า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ
(3.1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
(3.2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในวันและเวลา
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด เว้นแต่มีความจาเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(3.3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่ทาสัญญาจ้าง หรือตามที่
ได้รับแต่งตั้งในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
(3.4) ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่สอบไปแล้ว ให้ยกเลิกบัญชี
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียว
(4) กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่นพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มี
สมรรถนะในเรื่ องเดีย วกัน นายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปากจั่น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดระนอง อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอายุก็ได้
12. ระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
13. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง และจัดทาสัญญาจ้างตามลาดับ
คะแนนที่สอบได้ของบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในแต่ละตาแหน่งตามตาแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปากจั่น ทั้งนี้ โดยขอความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดระนองแล้ว หากตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
(ลงชื่อ)
(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น

ภาคผนวก ก.
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
*********************************************
ชื่อตาแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ประเภทพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทัว่ ไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง 3 – 5 ปี) ให้มีความรู้
ความประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมที่ จะเข้า
รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาทรวม
เป็นเงิน 10,000.- บาท

ภาคผนวก ข.
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
*********************************************
หลักเกณฑ์และวีการเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม
100 คะแนน
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สรุปเรื่องราว
- การประมวลผลทางคณิตศาสตร์
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ การศึกษาปฐมวัย
ภาคความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ) โดยวิธีการประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ประวัติการศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ของผู้เข้าสอบคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความความเหมาะสมในด้านต่างๆ ความรู้ที่อาจ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่นๆ เป็นต้น

