ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทันนา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทันนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทันน้า อาเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี มีความ
ประสงค์จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยปฏิบัติงานในส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ในตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี
๑. ผู้ชว่ ยช่างโยธา
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (ในวันรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
/(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง..............

-๒(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
(๑๐) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเสือกสรรจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ( ภาคผนวก ก )
๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
กาหนดวันรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 3๐ กันยายน - 8 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้ น วั น หยุ ด ราชการ) ณ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองทั น น้ า
งานบริหารงานบุคคล สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทันน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๒13-100
๔. เอกสารหลักฐานในการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
จานวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบลกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาวุฒิการศึกษา สาเนาใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและมีวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้อง
สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ (ก่อนวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๕๘)
(๖) สาเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หลักฐาน
ทางทหารสาหรับผู้สมัครที่เป็นชาย (ถ้ามี)
สาหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครคัดเลือก
รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทันน้า จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
/๕. ค่าธรรมเนียมฯ.........................

-๓๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งละ ๑๐๐.บาท และค่าธรรมเนียมสมัครจะไม่คืนให้เมื่อมีการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
แล้ว เว้นแต่กรณีมีการขอยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทาง
ทุจริต จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
๖.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทันน้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างในวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองทันน้า
๖.๒ วันสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศ
ให้ทราบในวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองทันน้า
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทันน้า จะใช้วิธีสอบคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามรายชื่อที่ประกาศ ในข้อ ๖.๑ และวิธีสรรหา เลือกสรร (ตามภาคผนวก ข) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
เลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้
๘. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบได้ จะต้องเป็นผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนในแต่ละภาคตามตาแหน่ง
ที่สอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยคานึงถึงหลักวิชาการวัดผลสอบ
- กรณีมีการทุจริตในการสอบ หรือตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติ
หรือทาการทุจริตในการสอบหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศสอบกาหนด อบต.จะปรับให้สอบตก
และดาเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๙. ประกาศผลการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทันน้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดย
เรียงลาดับตามคะแนนจากสูงลงมาตามลาดับในแต่ละตาแหน่ง หลังจากที่ดาเนินการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกิน
๕ วันทาการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทันน้า
๑๐. การขึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้สอบคัดเลือกได้
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทันน้า จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
คะแนนรวมจากคะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ตามตาแหน่งที่ประกาศสอบทุกตาแหน่ง ในกรณีที่คะแนนรวม
เท่ากัน ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
(๑) หากคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
/(๒) หากคะแนนรวมเท่ากัน.........................

-๔(๒) หากคะแนนรวมเท่ากันและคะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน
ให้ผู้สอบคัดเลือกที่มีลาดับสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑๐.๒ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองทั น น้ า จะขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ แ ต่ ล ะ
ตาแหน่งไว้เป็นเวลา ๑ ปีนับแต่วันประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ เว้นแต่กรณีมีการสอบ
คัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าวนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่แล้วบัญชีผู้สอบผ่านในครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิกหรือ อบต. ได้ทาการยกเลิกบัญชี
๑๑. การยกเลิกการขึนบัญชี
ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังนี้
๑๑.๑ ผู้นั้นขอสละสิทธิการรับการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
๑๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งภายในวันเวลาที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองทันน้ากาหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๗ วัน นับแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
๑๑.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติราชการได้ตามกาหนดเวลาที่บรรจุแต่งตั้งในตาแหน่ง
ที่สอบได้
๑๑.๔ มีการสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้รับการ
คัดเลือกไว้
๑๒. การบรรจุและแต่งตังพนักงานจ้าง
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามลาดับในบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกตามตาแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองทันน้า และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะทา
สัญญาจ้างและแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล
จังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี) แล้ว และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศนี้จะใช้ได้เฉพาะการ
บรรจุแต่งตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองทันน้าเท่านั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒1 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)
(นายสาลี กางกั้น)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทันน้า

