ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนจาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง
---------------------------------------------------------------------------

ดวย องคการบริหารสวนตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา มีความ
ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ประเภทพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง
- พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา(คุณวุฒิ)
- พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรร
หาและการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑
. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล
๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
๗. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๙. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
/หมายเหตุ...
-๒หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่นและตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑

เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น มายื่นดวย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครสอบขอใหยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก พรอมหลักฐานดวยตนเองใน
วันเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ระหวางวันที่ ๑๖ – ๒๘ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนจาน ในวัน
และเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครสอบตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตอเจาหนาที่รับสมัครสอบพรอมหลักฐานการ
สมัครตอไปนี้
(๑) สําเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน
๖ เดือน จํานวน ๒ รูป และใหผูสมัครลงนามหลังรูปดวย
(๕) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามคุณสมบัติของพนักงานจาง ขอ ๔ (๔)
แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งออกใหไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันตรวจรางกาย จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) หลักฐานอื่น ๆ เชน สําเนาใบทหารกองเกิน (สด.๙) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สําเนา
ทะเบียนสมรส สําเนาทะเบียนหยา จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)
(๗) องคการบริหารสวนตําบลโนนจาน ไมรับสมัครฯ พระภิกษุหรือสามเณร ตามหนังสือที่
นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๑ ออกตามความในขอ ๕ คําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๒๑ หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณร ในภายหลังระหวางดําเนินการสอบคัดเลือก
ก็จะไมอนุญาตใหเขาการสอบคัดเลือกหากยังครองสมณเพศอยูในวันที่ดําเนินการสอบคัดเลือก
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงมือชื่อกํากับไว
ดวย
/๓.๓ คาธรรมเนียม...

-๓๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่สมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
องคการบริหารสวนตําบลโนนจาน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ปายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมา และจะดําเนินการสอบประเมินสมรรถนะดังนี้
๔.๑ การสอบขอเขียนในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
๔.๒ การสอบสัมภาษณในวันที่
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐น. เปนตนไป
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
๖. หลักเกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะไมต่ํากวารอยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลโนนจาน จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนสอบที่ได ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ปายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล
โนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกัน
นี้ใหมแลวแตกรณี
/๘.การจัดทํา...
-๔๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่องคการบริหารสวนตําบลโนนจาน
กําหนด คือ จะสั่งจางและแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดในแตละตําแหนงตามลําดับที่ไดประกาศขึ้นบัญชีไว และได
ตรวจสอบแลววาผูที่ไดรับการสั่งจางเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของพนักงานจาง และ
จะสั่งจางไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาแลวเทานั้น
ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสอบคัดเลือกไดเปนผูขาดคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด องคการบริหาร
สวนตําบลโนนจานอาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการสอบคัดเลือกได
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เกษม เทพศรี
(นายเกษม เทพศรี)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนจาน

