ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
......................................................................
ด้วยองค์การบริห ารส่วนต้าบลน้าแคม มีความประสงค์จะด้าเนินการสรรหาและการเลือกสรร
โดยสอบคั ด เลื อกบุ ค คลทั่ ว ไปเป็ น พนั ก งานจ้ างองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต้ าบลน้ าแคม ตามแผนอั ตราก้ าลั ง 3 ปี
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จ้านวน ๑ ต้าแหน่ง ๑ อัตรา
อาศัยอ้านาจตามตามความในมาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดเลย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและ
การเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต้าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป ต้าแหน่ง นักการ จ้านวน ๑ อัตรา
รายละเอียดแต่ละต้าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่้ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
๒.๑.๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.) ก้าหนด ดังนี
(ก) โรคเรือนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรือรัง
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุก โดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เพราะกระท้า
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
/หมายเหตุ…

-๒หมายเหตุ ( คุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๙ จะพิจารณาตรวจสอบก่อนการลงนามในสัญญาจ้าง )
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท้าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด้ารงต้า แหน่งทางการเมือง กรรมการ
พรรคการเมื อ ง เจ้ า หน้ าที่ ในพรรคการเมื อ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น คณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน้าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามประกาศก้าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส้าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแต่ละต้าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ตังแต่
วันที่ ๑๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบล
น้าแคม อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๘๑- ๐๒๐๗
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเอง
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี
๓.๒.๑ ส้าเนาทะเบียนบ้าน
จ้านวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๒ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
จ้านวน ๑ ฉบับ
๓.๓.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด้า ขนาด ๑ นิว ถ่ายครังเดียวกันไม่เกิน
๖ เดือน ( นับถึงวันรับสมัคร )
จ้านวน ๓ รูป
๓.๓.๔ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)
หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล ก้าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจ
ร่างกาย
จ้านวน ๑ ฉบับ
๓.๓.๕ ส้าเนาใบวุฒิบัตร หรือส้าเนาใบสุทธิประกาศนียบัตร หรือส้าเนาทะเบียนผลการ
เรียนหรือหลักฐานการส้าเร็จการศึกษา
จ้านวน ๑ ฉบับ
๓.๓.๖ ส้าเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ,ใบทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )
จ้านวน ๑ ฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรองส้าเนาถูกต้องและลงชื่อก้ากับไว้ในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัคร
ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเ ฉพาะต้าแหน่งตรงตามที่
ก้าหนดในประกาศฉบับนีจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมทังยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร
ให้ ถูกต้อง และครบถ้วน กรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ในประกาศนี หรือตาม
ข้อความที่แจ้งในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ในการประกอบใบสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
ไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม จะไม่รับสมัครหรือถอนชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
โดยถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่ง ดังกล่าว

/๓.๓ ค่าธรรมเนียม...

-๓๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ต้าแหน่งละ ๑๐๐ บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้ส มัครเข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอีย ดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั งยื่น หลั กฐานในการสมัครให้ ถูกต้องครบถ้ว นในกรณี ที่มีค วาม
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
ที่สมัครอันเป็นผลท้าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครังนีเป็นโมฆะส้าหรับผู้นันตังแต่ต้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก้าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ตารางสอบ
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ส้านักงาน
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบท้ายประกาศนี
๕.๑ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบ) ในจันทร์ ที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยการด้าเนินการจ้างจะเป็นไปตามล้าดับคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล้าดับคะแนนที่สอบได้
ต้าแหน่งคนงานทั่วไป และต้าแหน่ง นักการ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอั นยกเลิกหรือสินสุดผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบก้าหนด ๑ ปี นับวันขึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต้าแหน่ง ที่มีลักษณะงานเดียวกัน
นีใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดท้าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท้าสัญญาจ้างตามที่ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม ก้าหนด ผู้ที่ได้รับ
การเลือกสรรจะได้รับการแต่งตังตามล้าดับในบัญชีผู้ส อบ ตามต้าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม
ทังนี ส้ าหรับ ต้าแหน่ งพนั กงานจ้ างทั่วไป ให้ มีผลตามความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพนักงานส่ วนต้าบล
จังหวัดเลย (ก.อบต.จังหวัดเลย ) แล้วเท่านัน
- องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม ด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าว โดยยึด
หลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้
/ผู้สมัคร...

-๔- ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอี ยดต่าง ๆ ในใบสมัครสอบ
คัดเลือกพร้อมทังยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้องและลงชื่อ
ก้ากับ
- ในกรณีที่มีความผิดพลาดดังกล่าวของผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครผู้นันขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายอุดร จันทะภา )
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม

ผนวก (ก)
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
ต้าแหน่ง นักการ
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทน
- อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมทังสินเดือนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
( จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินครองชีพชั่วคราว ) ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี โดยอาจต่อ
สัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๖. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต้าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม

ผนวก (ข)
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อต้าแหน่ง นักการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานในหน้าที่ทั่วไป ท้าความสะอาดส้านักงาน, ห้องประชุม และบริเวณโดยรอบ ดูแล
รักษาต้นไม้ดอกไม้บริเวณส้านักงาน เปิด – ปิดส้านักงาน ท้าหน้าที่รับ – ส่งหนังสือ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ในกรณี จ้าเป็ นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริห ารส่วนต้า บลน้าแคมอาจมีค้าสั่ ง
มอบหมายให้ พนั กงานจ้าง ปฏิบั ติเป็ นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยไม่ต้ องแก้ไข
สัญญาและพนักงานจ้าง ยินยอมปฏิบัติตามค้าสั่งขององค์การบริหารส่วนต้าบล โดยถือเป็นการก้าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามสัญญา
๒. คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
ไม่จ้ากัดวุฒิการศึกษา มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและในลักษณะงานเฉพาะตามต้าแหน่งงาน
๓. ค่าตอบแทนและ ระยะเวลาการจ้าง
จะได้รับค่าตอบแทน อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมทังสินเดือนละ
๑๐,๐๐๐.- บาท
( จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินครองชีพชั่วคราว ) ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี โดยอาจต่อ
สัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผนวก (ค)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก )
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง
(ภาค ข ) แนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
ก้าหนดต้าแหน่ง โดยวิธีทดสอบความรู้
เกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานการณ์บ้านเมือง
ปัจจุบัน และความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่
๒. ภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง (ภาค ค
การสัมภาษณ์ )
- บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษยสัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ
- ความเหมาะสมกับต้าแหน่ง
รวม

วิธีการประเมิน

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

โดยวิธีทดสอบความรู้แบบปรนัย

คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

โดยวิธี การสอบสัมภาษณ์

๑๕๐ คะแนน

ขันตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี
๑. การรับสมัคร
รับสมัครวันที่ ๑๕–๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบล
น้าแคม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๔๒๘๑๐ – ๒๐๗ หรือ เวปไซด์ http://www.namkham.go.th/
๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม หรือ http://www.namkham.go.th/
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๔๒๘๑๐ – ๒๐๗
๓. ประเมินสมรรถนะ ( สอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต้าแหน่ง (ภาค ข.) สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค ) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๔. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแคม
อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๔๒๘๑๐ – ๒๐๗ หรือ http://www.namkham.go.th/

