ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
**************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็ น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย โดยอาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ข้อ ๓๗๑ ลงวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๔๕ และเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔
ข้อ ๑๘, ๑๙ และ ๒๐ ลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา
(1) ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัดสานักปลัด จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๙) พระภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร เพื่อเป็น
พนักงานจ้างได้
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ก. ท้ายประกาศ)
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์ที่จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม
๒๕60 ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย ผู้สมัครจะต้อง
กรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้สมัครต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐.- บาท
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-2๔. เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในการสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารฉบับจริง และสาเนาโดยผู้สมัครรับรองความถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ใน
เอกสารทุกฉบับ ดังนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 3 รูป
2. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศฉบับนี้ (ออกมาไม่เกิน 3 เดือน
นับถึงวันรับสมัคร) จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสือแสดงวุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล จานวน 1 ฉบับ
๔.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัคร โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมยื่นเอกสาร
หลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด กรณียื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครคัดเลือก และหาก
มีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครจะต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
๔.๓ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการดาเนินการสรร
หาพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับ
การบรรจุ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลศรี วิ ชั ย จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ การประเมิ น สมรรถนะ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
และ www.srivichai.go.th และจะทาการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
6. วิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก ข. ท้ายประกาศ)
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนในการประเมิ นสมรรถนะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
7.๑ ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนประเมินความรู้ความสามารถก่อน
7.๒ ถ้ า คะแนนประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถเท่ า กั น ให้ พิ จ ารณาจากคะแนนประเมิ น
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะก่อน
7.๓ ถ้าคะแนนประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะเท่ากันให้ พิจารณาจากคะแนน
ประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคลก่อน
7.๔ ถ้าคะแนนประเมินสมรรถนะทั้ง ๓ เท่ากันให้พิจารณาจากผู้สมัครลาดับต้นเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า
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-38. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลศรีวิ ชัย จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการเลื อกสรรตามล าดับคะแนน
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
และ www.srivichai.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด
๑ ปี นับวันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
9. การทาสัญญาจ้างและบรรจุแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัยจะทาสัญญาจ้างไม่เกิน ๑ ปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60

(นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย

ผนวก ก.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ประเภท/ตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสานักปลัด
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
……………………………………………………………………………………………………………………………
1. ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัดสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทาหน้าที่เป็ นพนักงานประจารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิงประจารถบรรทุกน้า
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้าหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
1.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือ
ดับเพลิงและน้ายาเคมีต่าง ๆ
1.3 อัตราค่าตอบแทน
1.ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,00๐.-บาท
2.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.-บาท
1.4 ระยะเวลาการจ้าง
ตามที่ระเบียบกาหนดไม่เกินคราวละหนึ่งปี

ผนวก ข
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
…………………………………………………………………………………………………………
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑.ความรู้
- ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๒๐

โดยวิธี สอบสัมภาษณ์

๒.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

๓๐

โดยวิธี สอบปฏิบัติ

๓.คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
๓.๕ ความรู้ ความสามารถพิเศษ
รวม

โดยวิธี สอบสัมภาษณ์
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐๐

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
๑. วันที่ 13 ธันวาคม 2560
- เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความรู้และประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคลโดยวิธีสอบ
สัมภาษณ์ ประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะโดยวิธีสอบปฏิบัติ ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีวิชัย
๒. วันที่ 14 ธันวาคม 2560
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดยเรียงตามลาดับที่สอบได้ ณ สานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หรือ www.srivichai.go.th

