ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค
จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนัก งานจาง ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึง ปจ จุบั น จึง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือ กสรรเปน พนัก งานจ าง โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจาง
๑.๑ พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน ๒ ตําแหนง ๒ อัตรา ประกอบดวย
๑.๑.๑ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ ตําแหนง ๑ อัตรา คือ
(๑) ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ กองชาง
จํานวน ๑ ตําแหนง ๑ อัตรา คือ
(๑) ผูชวยนายชางเขียนแบบ
จํานวน ๑ อัตรา
๒. ผูไ ดรั บ การจา งเปนพนัก งานจา งต องมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหา ม
ดังตอไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครสอบ ดัง นี้ ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวน
ตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป
๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นา รังเกียจของสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจของสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

๒

๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
๗) ไมเ ปน ผูเคยตองรั บโทษจํ าคุก โดยคําพิพ ากษาถึ ง ที่สุด ใหจําคุ ก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ผูส มัค รตอ งมีคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะสํ าหรั บตํ าแหนง ตามที่ ร ะบุ ไ วใ นรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
- ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข(ตามเอกสารแนบทายหมายเลข ๑)
- ตําแหนง ผูชวยนายชางเขียนแบบ (ตามเอกสารแนบทายหมายเลข ๑)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับและยื่นใบสมัครพรอม
หลักฐานดวยตนเองไดที่ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
ตั้งแต วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ สําหรับ
พระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช ไมมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้ง
เดียวกันไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
จํานวน ๓ รูป
๓.๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ จนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได หรือเปนโรคทีต่ องหามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน อบต. (ก.อบต.) กําหนด ซึ่งออก
ใหไมเกิน ๑ เดือน(ใชฉบับจริง)
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สําเนาหนังสือ แสดงคุณวุฒิการศึกษา ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบ (แสดงพรอมตนฉบับ) โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับ
อนุมัติกอนวันที่สมัครสอบ
จํานวน ๑ ชุด
๓.๒.๖ สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา ใบสําคัญ
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ฯลฯ
อยางละ ๑ ฉบับ

๓

***หมายเหตุ ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไว
ดวย
๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมคาสมัครสอบ ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท (ชําระในวัน
สมัคร) เมื่อผูสมัครจายคาธรรมเนียมในการสมัครแลว จะไมจายคืนใหในทุกกรณี
๓.๔ เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามประกาศรับ
สมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตอง
ครบถวน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัคร อันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหา
และการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น ตั้งแตตน
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เขา รับ การสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และ
สถานที่เขารับการสรรหาและเลือกสรร
องคก ารบริห ารสวนตําบลภูแลนคา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เขารับการสรรหาและ
เลือกสรรในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา
จังหวัดชัยภูมิ
กําหนดการประเมินสมรรถนะใน วันศุกรที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหลักเกณฑดังนี้
๔.๑ สอบภาควิชาความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา ๐๘.๓๐ น. และ
ภาควิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) เวลา ๑๐.๓๐ น. ในวันศุกรที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
๔.๒ ประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ ส อบภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง (ภาค ค.)
(สอบสัมภาษณ) วันศุกร ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทําการองคก ารบริห ารส วนตําบลภูแ ลนคา
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
๔.๓ สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) โดยผูสมัครสอบจะตองสอบผาน
ภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) ตามเกณฑ
การตัดสิน (รอยละ ๖๐) หรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณาตามความ
เหมาะสม จึง จะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ในวันศุกรที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา

๔
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร

ผู ส มั ค รต อ งได รั บ การประเมิ น สมรรถนะตามหลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น โดยยึ ด หลั ก
“สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใชสําหรับปฏิบัติงานในตําแหนง ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรที่องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา กําหนดขึ้น ซึ่งประกอบดวย
(ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
(ค) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลที่จําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน ในการเลือกสรร
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จะประเมินสมรรถนะ ขางตน โดยใชการสอบขอเขียน และ
การสอบสั ม ภาษณ ต ามความเหมาะสมในแต ล ะตํ า แหน ง รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบท า ย
(เอกสารแนบทายหมายเลข ๑)
๖. หลักเกณฑการตัดสิน
๖.๑ คณะกรรมการดํ า เนิ น การสรรหาและเลื อ กสรร จะดํ า เนิน การในรู ป ของ
คณะกรรมการโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาสและประโยชนของทางราชการ ความรู
ความสามารถ ความเสมอภาคและความเปนธรรมเปนหลัก
๖.๒ ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองไดรับคะแนน ในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวารอย
ละ ๖๐ โดยการดําเนินการจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
๖.๓ การขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงตามลําดับคะแนนรวม
สูงสุดลงมายังผูสอบผานที่ไดรับคะแนนต่ํากวาตามลําดับ กรณีที่มีผูผานการเลือกสรรไดคะแนนรวมเทากัน
จะใหผูที่ผานการเลือกสรรไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ก็ใหผูรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูง
กวา
๖.๔ บัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร กําหนดใหบัญชีมีอายุใชไดไมเกิน ๑ ป
แตถามีการสรรหาและเลือกสรรในตําแหนงเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร
ไดในตําแหนงเดียวกันใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรในตําแหนงดังกลาวในครั้งกอนเปนอันยกเลิก
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนที่สอบได ในวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา จะขึ้น บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรได เปน
เวลา ๑ ป นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือกและบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดครั้งนี้เปนอัน
ยกเลิก ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

๕

๗.๑ ผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดขอสละสิทธิรับการจางในตําแหนงที่ผานการ
เลือกสรรได
๗.๒ ผูผานการสรรหาและเลือกสรรไมมารายงานตัว เพื่อรับการจางภายในเวลาที่
กําหนด
๗.๓ ผูผานการสรรหาและเลือกสรรมีเหตุไมมาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาที่จะ
จางในตําแหนงที่ผานการเลือกสรรได
๗.๔ องคก ารบริห ารสวนตําบลภูแ ลนคาขอสงวนสิทธิประกาศยกเลิก บัญชีกอน
กําหนดได โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาประกาศใหมีการ
สรรหาและเลือกสรรขึ้นใหมในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้แลวแตกรณี
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร
องคก ารบริห ารสวนตําบลภูแลนคา จะสั่ง จางผูที่ไดรับการสรรหาและเลือกสรร
ตามลําดับที่ประกาศขึ้นบัญชีไว
ระยะเวลาการจาง
พนักงานจางตามภารกิจ กําหนดระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ ๔ ป
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
- ตําแหนงผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข อัตราคาจางเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ตําแหนงผูชวยนายชางเขียนแบบ อัตราคาจางเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
และเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศ ก.อบต. จัง หวัด ชัยภูมิกําหนด และจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ(ก.อบต.) จึงจะทําสัญญาจางได
ผูใดประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลภูแลนคา ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา
อําเภอบานเขวา จังหวัด ชัยภูมิ หรือหมายเลขโทรศัพท ๐ ๔๔๐๕ ๖๕๘๐-๑ ในวันและเวลาราชการ
หรือเว็บไซด www.phulanka.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนิยม ดิเรกศิลป)
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา

