ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
---------------------------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติ งานในสังกัดสานักงานปลัด ฉะนั้น
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร ได้แก่
๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
(๑) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (สานักปลัด)
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล
(5) ไม่ เป็ น ผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือ ง หรือเจ้าหน้ าที่ ในพรรค
การเมือง
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจาราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

/2.2 คุณสมบัติ...

-๒2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่
ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบติดต่อขอรับเอกสารใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ณ งานเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัด ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ตั้ งแต่ วั น ที่ 8 สิ งหาคม ๒๕๖5 - 17 สิ งหาคม ๒๕๖5 ในวัน และเวลาราชการ โดยสามารถสอบถาม
รายละเอียดการสมัครได้ทางโทรศัพท์ห มายเลข 0๓๖-๗๘๑๑๑๑ โดยผู้ ส มัครสอบต้องตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง และมีคุณ สมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตาแหน่งที่สมัครนั้น หากภายหลั ง
ปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการรับสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
3.2 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
3.2.1. รูป ถ่ายหน้ าตรงไม่ส วมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 3 รูป
3.2.2. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. (ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร)
3.2.3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.2.4. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3.2.5. สาเนาหนังสือแสดงวุฒิการศึกษา จานวน 1 ชุด
3.2.6. สาเนาใบรับรองผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการมาแล้ว(ถ้ามี)
3.2.7. สาเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
** ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตาแหน่งละ 100.- บาท (ชาระในวันสมัคร)
เมื่อผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ในทุกกรณี
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้ส มัครเข้ารับ การสรรหา และการเลื อกสรร จะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบ และรับ รอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอีย ดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มี ความ
ผิ ดพลาดอัน เกิ ด จากผู้ ส มั ค รไม่ ว่าด้ว ยเหตุผ ลใด ๆ หรือคุ ณ วุฒิ การศึกษาไม่ต รงตามคุ ณ สมบัติ เฉพาะส าหรับ
ตาแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่า
การรับสมัคร และการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลงิ้ ว ราย จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ รับ การประเมิ น สมรรถนะใน
วัน ที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖5 และให้ ผู้มีสิ ทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒5 สิงหาคม ๒๕๖5 ณ
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย

-35. กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
ให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวันและเวลาและสถานที่สอบดังนี้
วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

สถานที่สอบ

วั น ที่ 2 5 สิ งห า ค ม ๒ ๕ ๖ 5
-ภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป -ห้องประชุม อบต.งิ้วราย
เวลา 09.00 – 12.00 น.
(ส อ บ ข้ อ เขี ย น ),ภ า ค ค ว า ม รู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ ง
(สอบข้อเขียน)
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

-ภ าค ค ว า ม เห ม า ะ ส ม เฉ พ า ะ -ห้องประชุม อบต.งิ้วราย
ตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ต้อ งผู้ ส มั ครต้ อ งได้ รั บ การประเมิน สมรรถนะตามหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วรายจะเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก “ สมรรถนะ” ที่
จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ตามที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรที่องค์ การ
บริหารส่วนตาบลงิ้วรายกาหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในการเลือกสรรตาม
ประกาศนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย จะประเมินสมรรถนะ ข้างต้น โดยใช้การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 การดาเนินการจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้ที่สอบได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ มี
สิทธิก่อน
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนที่สอบ
ได้ในวันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖5 ณ องค์ การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย โดยขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอั น
ยกเลิก หรือสิ้นสุ ดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

-4๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลงิ้วราย จะท าสั ญ ญาจ้างและแต่ งตั้ งผู้ ผ่ านการเลื อกสรร จากผู้ ที่
สอบแข่งขันได้โดยเรียงตามลาดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วรายได้รับความ
เห็นชอบในการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) แล้วเท่านั้นและ
หากผู้ส อบแข่งขัน ได้รายใด ไม่มารายงานตัวต่อองค์การบริห ารส่ว นตาบลงิ้วราย ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้
รับทราบ หรือถือว่าได้รับ ทราบหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวแล้ว ให้ถือว่าผู้ นั้นสละสิทธิ์ที่จะทาสัญญาจ้างกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลงิว้ ราย และจะได้เรียกให้ผู้สอบแข่งขันได้ลาดับถัดไปมาทาสัญญาจ้างต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25๖5
.
พันตารวจโท
(สาราญ ดาคา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แนบท้ายประกาศ อบต.งิ้วราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 25๖5
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (สานักปลัด)
ตาแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและลักษณะงาน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมู ล สถิติสรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงานในด้านต่างๆ เช่นงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่และงาน
สัญญาต่างๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสาหรับการประชุม
เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหาร
การประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ทาเรื่องติดต่อกับหน่ วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อ
การรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ตอบปั ญ หา ชี้ แ จง และให้ ค าแนะน าเกี่ย วกับ งานในความรับ ผิ ดชอบ ในระดั บ เบื้ องต้น แก่ ห น่ว ยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้า
สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้า
สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ

-33. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ไดความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- อัตราค่าตอบแทน

เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

**ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย**

