ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเชียรใหญ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียรใหญ่
------------------------------------ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลเชียรใหญ่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ างเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียรใหญ่ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียรใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณ สมบัติทั่วไป และคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ การสรรหาและ
การเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก เพราะกระทาผิดความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ

/๙. ผู้ที่ผ่าน...

-๒๙. ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ส มัครต้องมีคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน – ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ ในวันและ
เวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.chianyai.go.th
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๓ รูป
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ
๖. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล , ทะเบียนสมรส จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครด้วยตนเองและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ)
๓.๔ เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร
อั น เป็ น ผลท าให้ ผู้ ส มั ค รไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รตามประกาศรั บ สมั ค รดั ง กล่ า ว หากตรวจ สอบพบเมื่ อ ใด ให้ ถื อ ว่ า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

/๔. การประกาศ...

-๓๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรฯ และกาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการสอบ
๔ .๑ ป ระกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การสรรห าและเลื อ กสรรฯ ในวั น พ ฤหั สบ ดี ที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔.๒ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (สอบข้อเขียน)
ในวัน อังคารที่ ๓ ธัน วาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ )
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเชียรใหญ่ อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
๔.๔ สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ เป็ น ต้ น ไป ณ ห้ อ งประชุ ม สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเชี ย รใหญ่ อ าเภอเชี ย รใหญ่ จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ ในวันและเวลาราชการ
และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ www.chianyai.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็ น ผู้ผ่ านการสรรหาและการเลื อกสรร จะต้องเป็นผู้ ที่มีผ ลคะแนนสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และผลคะแนน
สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไป
ตามล าดับ คะแนนที่ได้ กรณี ที่ ผ ลคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่มีผู้สอบผ่านได้คะแนน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและ
การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียรใหญ่ อาจพิจารณาปรับเกณฑ์
การตัดสินผู้สอบผ่านหรือดาเนินการอื่นใดตามความเหมาะสม
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร
๗.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียรใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร
ตามล าดั บ คะแนนที่ ได้ ในวัน ศุ ก ร์ ที่ ๒๐ ธัน วาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ ท าการองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเชี ย รใหญ่
อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓
ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ www.chianyai.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้ เป็ น อั น ยกเลิ ก หรื อ สิ้ น สุ ด ผลไปเมื่ อ การสรรหาและการเลื อ กสรรครบก าหนด ๑ ปี นั บ ตั้ งแต่ วั น ขึ้ น บั ญ ชี
หรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
/๗.๒ ผู้ไม่มา...

-๔๗.๒ ผู้ ไม่ ม ารายงานตั ว ต่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเชี ย รใหญ่ หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามกาหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการบรรจุแต่งตั้ง
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียรใหญ่
กาหนด โดยจะดาเนิ น การจัดจ้ างตามลาดับที่ ในประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วเท่านั้น กรณีมีข้อสงสัย
ให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่สุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประสาสน์ ศรีเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียรใหญ่

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียรใหญ่ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตาแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

๑. ประเภทพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็น ต้องใช้ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บัน ทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ทีช่ ัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. อัตราว่าง

๑ อัตรา

๔. ระยะเวลาการจ้าง

๔ ปี

๕. ค่าตอบแทน
๕.๑ ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ได้ รั บ
ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท
๕.๒ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับ
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท
๕.๓ ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู งหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า นี้ ได้ รั บ
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๗๘๕ บาท
๖. สิทธิประโยชน์

ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างตามภารกิจ

๗. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๗.๑ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิ วเตอร์ จ ากหน่ วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับ การรับ รองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
๗.๒ ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรือ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
๗.๓ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิ วเตอร์ จ ากหน่ ว ยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับ การรับ รองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
/๘. หลักเกณฑ์...

-๒๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑. ภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไปและความรู้ ค วามสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง
๑.๑ การใช้ภาษาและหลักเหตุผล
๑.๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
๑.๓ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๔ พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑.๕ ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐๐

โดยวิธีการสอบข้อเขียน

๒. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๒.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๒.๓ ทัศนคติ แรงจูงใจในการทางาน ฯลฯ

๑๐๐

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

รวม

๒๐๐

