ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า ง (พนักงานจ้างทั่วไป)
………………………………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะ
สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) ให้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเชียง
อาศัยอานาจตามความใน หมวด 4 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 25มิถุนายน 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป
ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับเมื่อจ้างเป็น
พนักงานจ้างคือ
1.1 พนักงานจ้างทั่วไปตาแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้
(1) ตาแหน่ง คนงานทั่วไปสังกัดสานักปลัด อบต. จานวน 1 อัตรา
(รายละเอียดตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี)้
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร
2.1คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนด โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.)กาหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ,คณะผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น
/(7) ไม่เป็นผู้เคย
..................

-2(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
2.3เงื่อนไขในการสมัครผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด ในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูก
ตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบคัดเลือกจะถูกดาเนินคดี
ตามกฎหมาย
2.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ตรง
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศฯ นี้ จะไม่มีสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
3. การรับสมัคร
3.1 กาหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตัวเอง
ได้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเชียง ตั้งแต่วันที่ 23มีนาคม ๒๕64 ถึง31มีนาคม 2564ในวัน
และ เวลาราชการ
3.2. เอกสาร และหลักฐานในการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมนาเอกสารฉบับจริงและสาเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ มายื่นในวันรับสมัคร
ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย
จานวนอย่างน้อย 3 รูป
(๕) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของลูกจ้าง อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
จานวน
1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบทหาร
กองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ จานวนอย่างละ
1 ฉบับ
3.3. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จานวน
100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ...

-34. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ในวันพฤหัสบดีที่ 1เมษายน 2564 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
เชียงอาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และทางเว็บไซด์www.banchiang-ud.go.th/
5. วัน เวลา สถานที่ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
ทาการสอบ ในวันศุกร์ที่ 2เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง
- สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์) เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง จะทาการสอบคัดเลือกโดยวิธีประเมินสมรรถนะที่
จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เช่น
ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
7. เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไข
7.1 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน
ตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
8. การประกาศผลการคัดเลือก
8.1องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในจันทร์
ที5่ เมษายน 25 64 ณ องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเชียง เวลา 09.00 น. โดยเรียงลาดับจากผู้ได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ
8.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้เรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็น
ผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้
ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
8.3 บัญชีสอบคัดเลือกจะได้ขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไปแต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่
แล้วบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
9. อัตราค่าตอบแทน
ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท
10. เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการแต่งตั้งและทาสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเชียงคราวละ 1 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาทาสัญญาจ้าง ตาม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียงกาหนด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียงปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง

ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ลงวันที่ 15มีนาคม 2564
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและอัตราค่าตอบแทน
--------------------------------------------------------------------------1. ชื่อตาแหน่ง คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป โดยไม่จาเป็นต้องอาศัยความรู้ตามหลักวิชาการงาน ลักษณะใช้แรงงาน
ทั่วไปภายใต้การควบคุมของหัวหน้าผู้รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ไม่จากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ในตาแหน่งคนงานทั่วไป
และมีร่างกายแข็งแรง สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี
ระยะเวลาการจ้าง ทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
อัตราค่าตอบแทนได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 9,000. - บาท / เดือน
อัตราค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000. – บาท / เดือน

