-1-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลซับสมบูรณ์
เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลซับสมบูรณ์ อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
จัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา โดยวิธีการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ข้อ 18 , 19 และข้อ 20 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการ
สรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทพนักงานจ้าง
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ) สังกัดกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัตทิ ั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สําหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมา
ยื่นด้วย

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บ ตํ าแหน่ ง ตามที่ ระบุ ไว้ในรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การ
รับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลซับสมบูรณ์ อําเภอลําสนธิ
จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 081 - 19474885 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานทีต่ ้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเองพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
3.2.1 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
3.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3.2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน
6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
3.2.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และต้องปราศจากโรค ดังต่อไปนี้
3.2.4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
3.2.4.2 วัณโรคในระยะอันตราย
3.2.4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
3.2.4.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
3.2.4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
3.2.4.6 โรคอื่นๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติราชการ เช่น ตาบอดสี โรคจิต เป็นต้น
3.2.5 สําเนาใบวุฒิบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่สมัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ
3.2.6 สํ าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ทะเบี ย นสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล (ถ้ ามี ) จํ านวน
1 ฉบับ ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบ ดังนี้
- ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ วไป และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะตํ าแหน่ งตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
4. วิธีการเลือกสรร
คณะกรรมการจะทําการสรรหาและเลือกสรรเกณฑ์การตัดสินผ่านการเลือกสรรต้องได้คะแนน
แต่ละด้านไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และคะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อย 60 คณะกรรมการจะทําการสรรหาและเลือกสรร

-3โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบความรู้ความสามารถในหน้าที่หรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
5. กําหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์ การบริห ารส่วนตํ าบลซั บ สมบู รณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ท ธิเข้ ารับ การเลื อ กสรร ณ บอร์ด
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลซับสมบูรณ์ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดู
รายชื่อวันและเวลาสถานที่ด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วัน เวลา สอบ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
วันที่ 1 สิงหาคม 2563

รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและคุณสมบัติสอบ
ข้อเขียน

สถานที่
ณ บอร์ดประกาศข่าว
ประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลซับสมบูรณ์
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ณ ที่ทําการองค์การบริหาร
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ส่วนตําบลซับสมบูรณ์
(ภาค ข)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความ
ณ บอร์ดประกาศข่าว
เหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสอบ ประชาสัมพันธ์ขององค์การ
สัมภาษณ์
บริหารส่วนตําบลซับสมบูรณ์
สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ณ ที่ทําการองค์การบริหาร
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
ส่วนตําบลซับสมบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลพนักงานจ้างทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตําบลซับสมบูรณ์
เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี)
แจ้งเพื่อทราบ
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ณ บอร์ดประกาศข่าว
ประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลซับสมบูรณ์

6. กําหนดประกาศผลการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลซั บ สมบู ร ณ์ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร ในวั น ที่
27 กรกฎาคม 2563 ณ บอร์ ด ประกาศข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลซั บ สมบู ร ณ์
โดยเรียงลําดับจากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับของแต่ละคนถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่
ได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่าสําหรับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชี
ไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกสรรและขึ้นบัญชี
7. เงื่อนไขการจ้าง
7.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จะได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบได้
ตามลําดับที่ที่ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.อบต. กําหนด เว้นแต่

-41 ) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งที่สอบได้
2 ) ผู้น้นั ไม่มารายงานตัว เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่กําหนด
3 ) ผู้น้ันมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จะจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ในตําแหน่งที่สอบได้
7.2 องค์การบริหารส่วนตําบลซับสมบูรณ์ จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในตําแหน่ง
ดั งกล่ าวข้ างต้ น ตามลํ าดั บ ที่ ที่ ได้ ป ระกาศขึ้ น บั ญ ชี ไว้แ ละรายงานผลต่ อ คณะกรรมการพนั ก งานส่ วนตํ าบล
จังหวัดลพบุรี (ก.อบต. จังหวัดลพบุรี) และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปของ
พนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.อบต. กําหนด ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลซับสมบูรณ์ อาจถอนรายชื่อผู้
นั้นออกจากบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํ าบลซั บ สมบู ร ณ์ กํ าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานพนั ก งานจ้ าง
ทั่วไป ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ เพื่อนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลิกจ้าง
การต่อสัญญาจ้างและอื่นๆ
อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่า
ผู้ เข้ า รั บ การสรรหาและเลื อ กสรรรายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
ซับสมบูรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในเลือกสรรและทําสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทําสัญญาจ้างแล้ว
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

(นายธีระ ศรีทองอุทัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลซับสมบูรณ์

-5รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
----------------------------------------------------------------ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
เพื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๑. เพศชาย/หญิง
๒. ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระยะเวลาการจ้าง
2 เดือน (1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 )
อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างเดือนละ 9,000.- บาท

