ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
…………………………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสี มา จะดาเนินการรับ
สมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน
ตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุ คคลส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ ว นตาบลจังหวัดนครราชสี ม า
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๘ และหมวด
๔ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ จึ งประกาศรั บสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้ างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภีประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
-พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้า (สานักปลัด)
๒. ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความ
สามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานส่วนตาบลดังต่อไปนี้
ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่า
รังเกียจของสังคม
ข) วัณโรคในระยะอันตราย
ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
/(6) ไม่เป็น...

-2(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะ
กระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอืน่ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในตาแหน่ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้ ภาคผนวก ก )
๒.๓ สาหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์ ทางราชการไม่รับสมัคร
และ ไม่ให้เข้ารับการสรรหาเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี
ฝุายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ โดยอนุโลม
๒.๔ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่กาหนดในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดหรือยื่น ไม่ครบถ้วน จะถูก
ตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาได้ และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกดาเนินคดีตาม
กฎหมาย
๒.๕ หากตรวจสอบภายหลัง พบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไม่ตรงตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก. ท้ายประกาศ ฯ นี้ จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนั้น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.กลาง) กาหนด (รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามภาคผนวก ก. แนบ
ท้ายประกาศนี)้
๔. วัน เวลา และสถานที่สมัคร
๔.๑ ผู้ที่สนใจที่จะสมัครเข้ารับการสรรหา ติดต่อขอรับใบสมัคร (ภาคผนวก ข ) และ
ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลสารภี และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๔๗๕ ๖๔๕๗
๔.๒ การสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาต่อเจ้าหน้าที่
รับสมัคร ณ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทัง้ นาเอกสารฉบับจริงและสาเนา รับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด มา
ยื่นในวันรับสมัคร ดังต่อไปนี้
/5.1 สาเนา

-3๕.๑ สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่สมัคร
กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. ถ่ายมา
แล้วไม่เกิน ๖ เดือน และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ตาแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป จานวน ๓ ใบ
๕.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๔ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่
คณะกรรมการกาหนด ซึ่งไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย ๑ ฉบับ
๕.๕ ประกาศนียบัตรจากหน่วยราชการ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานของทาง
ราชการที่รับรองการผ่านการฝึกประสบการณ์ทางด้านการทางานในตาแหน่งหน้าที่ (ถ้ามี)
๕.๖ เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ฯลฯ
๕.๗ สาเนาภาพถ่ายทุกชนิด ตามข้อ ๕.๑ ถึง ข้อ ๕.๖ ให้ใช้กระดาษขนาด A๔
เท่านั้น ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเขียนคารับรองในเอกสารทุกฉบับ และลงลายมือชื่อกากับไว้ ด้วยสาหรับการรับสมัคร
ครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตรงตาม
ประกาศรับสมัครและหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการรับสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การสรรหาต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค ร ๑๐๐ บาท
(ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแล้ว)
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
กาหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
สรรหาโดยใช้วิธีการสอบแข่งขันโดยรายตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯนี้
(ภาคผนวก ค )
๙. วันเวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภีจะดาเนินการสรรหาพนักงานจ้างในวันที่ 2 มีนาคม
2562
- เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข )
- เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
สอบสัมภาษณ์
- สถานที่สอบ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
- การแต่งกายชุดสุภาพ
/10.เกณฑ์...
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ผู้ผ่านการสรรหาจะต้องได้ผลคะแนนรวม ทั้งภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) รวมกันแล้ว
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน
๑๑. การประกาศผลการสรรหา
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี จะประกาศผลการสรรหาใน วันที่ 3 มีนาคม
2563 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
๑๒. การขึ้นบัญชีผ้ผู ่านการสรรหา
๑๒.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา จะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ตามตาแหน่งที่รับสมัครสอบและถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า
๑๒.๒ การขึ้นบัญชีผู้ ผ่านการสรรหา จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้ง เป็น
พนักงานจ้างไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหา
๑๒.๓ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหา คือ
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่สรรหาได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในวัน
เวลาที่ ตามที่คณะกรรมการ อบต. กาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้
ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่
จ้างในตาแหน่งทีส่ รรหาได้
๑๒.๔ ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้บัญชีใดไปแล้ว ถ้า
บัญชีนี้ยังไม่ยกเลิก และคณะกรรมการ อบต. พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควร จะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน
บัญชีเดิมเป็นลาดับแรก ที่จะได้รับการจ้างในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้ สาหรับผู้ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เนื่องจาก
ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย
และประสงค์จะเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่สอบได้ และบัญชีผู้ผ่านการสรรหานั้นไม่ยกเลิกให้ขึ้น
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลาดับแรกที่จะจ้างครั้งต่อไป
๑๓. การจ้าง
๑๓.๑ ผู้ผ่านการสรรหา จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ ผ่านการสรรหาตาม
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ( ๒๕61 – ๒๕63) ขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี และองค์การบริหารส่วนตาบล
สารภี มีงบประมาณเพียงพอที่จะดาเนินการจ้าง หรือ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี พิจารณา
เห็นสมควร
๑๓.๒ ผู้ผ่านการสรรหา จะได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับเงินค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 9,000 .-บาท
และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
/13.3...

-5๑๓.๓ ผู้ที่ผ่านการสรรหาจะได้รับจ้าง เป็นพนักงานจ้าง ตามตาแหน่งที่ประกาศรับ
สมัครและอัตราที่กาหนดและให้มาทาสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ตามลาดับที่ในบัญชีผู้ ผ่าน
การสรรหา ตามประเภทพนักงานจ้าง ข้อ ๑ และตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา
กาหนด
๑๓.๔ ถ้าผู้ผ่านการสรรหาได้และถึงลาดับที่ได้รับการจ้างมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้
กาหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี้ จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ดาเนินการสรรหาในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลัก
สมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน
ยุติธรรม โปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่าหลงเชื่อหรือยอม
เสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ เป็นผู้ผ่านการสรรหา และหากผู้ใดได้
ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้ ผ่านการสรรหา โปรดแจ้งคณะกรรมการดาเนินการ
สรรหาทราบ หรือ โทรศัพท์ ร้องเรียน ๐ ๔๔๗๕ ๖๔๕๗ เพื่อจักได้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เอนก คร่อมกระโทก
(นายเอนก คร่อมกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี

ภาคผนวก ข.

รูปถ่าย 3 x 4

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
สารภี จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................นามสกุล.............................................
2. อายุนับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ คือ เกิดวันที่...............เดือน...............................................
พ.ศ. .......................... (อายุ ................... ปี ....................... เดือน)
3. สถานภาพ  โสด
 สมรส
 หย่า  อื่น ๆ
4. วุฒิการศึกษา ............................................................. จากสถานศึกษา ...........................................................
5. ตาแหน่งที่สมัคร
 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง.........................................................................................
 พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง.........................................................................................
6. อาชีพปัจจุบัน  รับจ้าง  เกษตรกรรม  อาชีพอื่น ๆ ...................................................
สถานที่ทางาน ..................................................................................................................................................
7. ประสบการณ์ในการทางาน .................... ปี ................... เดือน
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน ..........................................................................................................................
8. ความรู้ความสามารถพิเศษ ...............................................................................................................................
9. บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ .........................................................................................................................
ออกให้ ณ อาเภอ........................................จังหวัด..........................................................................................
10. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ........................... หมู่ที่ .................... ตรอก/ซอย ........................................................
ถนน ....................................................................ตาบล/แขวง .....................................................................
อาเภอ/เขต ........................................................... จังหวัด................................................ ...........................
รหัสไปรษณีย์ ................................................. โทรศัพท์ ..............................................................................
11. ชื่อบิดา ......................................................................................... อาชีพ ....................................................
ชื่อมารดา ..................................................................................... อาชีพ ....................................................
12. บุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ ....................................................นามสกุล ...........................................
บ้านเลขที่ ......................... หมู่ที่ .................... ตรอก/ซอย .........................................................................
ถนน .......................................................................ตาบล/แขวง .................................................................
อาเภอ/เขต .............................................................. จังหวัด ......................................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................. โทรศัพท์ ...........................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้สมัคร
(....................................................)
วันที่...................../........................./.....................

ภาคผนวก ก.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. พนักงานจ้างทั่วไป
1.1) ตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้า (สานักปลัด) จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ขับรถบรรทุกน้าแจกจ่ายให้กับราษฎร และช่วยเหลืองานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ
- ทาความสะอาด ดูแล บารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อ ยของรถบรรทุกน้า รวมถึงอุปกรณ์
ประจารถให้มีสภาพเรียบร้อยพร้อมสาหรับการใช้งานได้ตลอดเวลา จัดทาบันทึกการใช้รถ ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่าย
น้ามันเครื่องตามระยะเวลาการใช้งาน
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- มีรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี
- มีใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ประเภท 2 ตรงตามที่กฎหมายกาหนดและยังใช้งานได้อยู่จนถึง
ปัจจุบัน
อัตราค่าตอบแทน
- ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการจ้าง อัตราเดือนละ 9,000 บาท และได้รับเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราวตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมากาหนด
1.2) ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาล/ปฐมวัย (อายุระหว่าง 2–5 ปี) เกี่ยวกับ
การอบรมเลี้ ย งดู เ ด็ ก ก่ อ นวั ย ประถมศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ความคิ ด ความประพฤติ ความพร้ อ ม และจั ด แนว
ประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่ส อดคล้ องกับการพัฒนาการของเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาระดับอนุบาล/ปฐมวัย ต่อไป
- อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก (2-5 ปี) แทนบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- เพศหญิง อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
อัตราค่าตอบแทน
- ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการจ้าง อัตราเดือนละ 9,000 บาท และได้รับเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราวตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมากาหนด
…………………………………………………….

ภาคผนวก ค.
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
วิธีการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป โดยการประเมินสมรรถนะ
ตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้า
ที่
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
1 1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) 100 คะแนน ประกอบด้วย
100
สอบข้อเขียน
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ความรู้รอบตัว
1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง 100 คะแนน ประกอบด้วย
100
สอบข้อเขียน
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่งที่สมัคร
2 2.1 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) 100 คะแนน ประกอบด้วย
100
การสัมภาษณ์/
- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
ภาคปฏิบัติ
- พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ
- พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
- ทดสอบการขับรถบรรทุกน้า ตามที่กาหนด
รวม

300

ภาคผนวก ค.
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
วิธีการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป โดยการประเมินสมรรถนะ
ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ที่

สมรรถนะ

คะแนน
เต็ม
100

วิธีการประเมิน

1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง 100 คะแนน ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่งที่สมัคร

100

สอบข้อเขียน

2.1 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) 100 คะแนน ประกอบด้วย
- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
- พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ
- พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

100

การสัมภาษณ์

รวม

300

1 1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) 100 คะแนน ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ความรู้รอบตัว

2

สอบข้อเขียน

