ประกาศองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
.......................................................
ดวยองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 1
ตำแหนง 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามความ หมวด 4 ขอ 18 และขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเขารับการเลือกสรรเปน
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ดังนี้
๑. ตำแหนงพนักงานจางที่รับสมัคร
- ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ
ตำแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจางตองมีคุณสมบัติและไม
มี ลั กษณะต องห าม ตามข อ ๔ แห งประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตำบลจั งหวั ด นครราชสี ม า เรื่ อ ง
มาตรฐานทั่ วไปเกี่ ย วกั บ พนั กงานจ าง ลงวัน ที่ ๒๔ มิถุน ายน ๒๕๔๗ แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 3 ) ลงวั น ที่ 6
สิงหาคม 2557 ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไม เป น ผู มีกายทุ พพลภาพจนไมส ามารถปฏิบัติห นาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟ น
เฟ อน ไม สมประกอบ หรือเป น โรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เปน ลักษณะตองหามเบื้องตน
สำหรับพนักงานสวนตำบล ดังตอไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชาง ในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(๘)ไมเปน...

-๒–
(๘) ไม เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
หมายเหตุ ผูผานการสรรหาและเลือกสรร ในวันทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือ
ลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่นหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
2.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง/ลักษณะงานและอัตราคาตอบแทน
ผูสมัครสอบตำแหน งใดจะตองเปน ผูมีคุณ สมบัติเฉพาะตำแหนงนั้น ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหนง และอัตราคาตอบแทนของพนักงานจาง (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกแนบทายประกาศ)
๓. กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๓.๑ กำหนดการรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 256๔ ถึงวันที่ 13 กันยายน 256๔
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ
3.2 สถานที่รับสมัคร ผูประสงคจะสมัครใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครตามขอ 4
ดวยตนเองไดที่ ณ สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยติดตอ
ขอรับใบสมัครไดที่สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลพลับพลาและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ทีท่ ำการองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา โทร. ๐– ๔๔๔๙– ๒๐๐๔ และ www.tambonplubpla.go.th
๔. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการรับสมัคร ดังนี้
๔.๑ สำเนาทะเบียนบาน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน
๖ เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) จำนวน ๓ รูป
๔.๔ ใบรั บ รองแพทย ป ริ ญ ญาที่ แ สดงว า ไม เ ป น โรคต อ งห า มตามกฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลกำหนด ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแต
วันที่ตรวจรางกาย จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๔.6 สำเนาภาพถายหลักฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทหาร
กองเกิน (สด.9) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.7 สำเนาเอกสารทุกชนิดใหถายเอกสารโดยใชกระดาษขนาด เอ ๔ เทานั้น
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกำกับไว
ดวย และหากผูใดใชเอกสารอันเปนเท็จ องคการบริหารสวนตำบลพลับพลาจะดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
๕. คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสำหรับตำแหนงที่สมัคร ในอัตรา ๑๐๐ บาท ( คาธรรมเนียมสอบ
จะไมจายคืนไมวากรณีใด ๆ )

.

/6.ประกาศ...

-36. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร
การประกาศรายชื่ อ ผู มี สิท ธิเข ารับ การสรรหาและเลื อ กสรร ซึ่ งจะป ด ประกาศไว ณ ป าย
ประชาสั มพั น ธ ที่ ทำการองค การบริห ารสว นตำบลพลั บ พลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสี มา และทาง
www.tambonplubpla.go.th ในวั น ที่ 15 กั น ยายน 256๔ โดยให เป น หน าที่ ของผู ส มั ค รที่ ต องตรวจดู
รายชื่อของตนเอง
7. เกณฑการตัดสินและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จะทำการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสมรรถนะในเรื่อง
ตาง ๆ ที่สอดคลองกับหลักการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ (รายละเอียด
ตามเอกสารภาคผนวกแนบทายประกาศ) ดังนี้
- สอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง 100 คะแนน
- สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) 100 คะแนน
เกณฑการตัดสิน ผูที่จะถือวาเปนผูที่ไดรับการเลือกสรร ตองเปนผูที่ไดคะแนนในแตละภาค
ไมต่ำกวารอยละ ๖๐
8. กำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
กำหนดวัน เข ารับ การสรรหาและเลือกสรร ในวัน ที่ ๑7 กั น ยายน 256๔ ณ ห องประชุ ม
องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา
- เวลา 09.๐๐ – 12.00 น. สอบขอเขียน ( ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและ
ความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง )
- เวลา 13.00 น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ ( ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง )
9. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันที่ 20 กันยายน
256๔ ณ ที่ ท ำการองค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลพลั บ พลา อำเภอโชคชั ย จั งหวั ด นครราชสี ม า และทาง
www.tambonplubpla.go.th
10. การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรได
10.๑ การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรได ใหเรียงลำดับที่จากผูสอบไดจากคะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะสำหรับ
ตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา ถาคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหนงเทากันให
ผูไดรับเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา
10.๒ บัญชีผูสอบไดใหใชไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร แตถา
มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหนงอยางเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไดใหมแลว บัญชีผู
ผานการเลือกสรรไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก
11. การยกเลิกบัญชีผูผานการเลือกสรร
ผูใดไดรับการขึ้ นบัญ ชีผูผานการเลือกสรร ถามี กรณี อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ให เป นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นในบัญชีผูผานการเลือกสรร คือ
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์การสั่งจางและแตงตั้งในตำแหนงที่เลือกสรรได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการสั่งจาง ภายในเวลาที่องคการบริหารสวนตำบลกำหนด
(๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกำหนดเวลาที่จะสั่งจางและแตงตั้งในตำแหนงที่
ผานการเลือกสรรได
/12.การทำสัญญาจาง......

-412. การทำสัญญาจางและเงื่อนไขการจาง
องคการบริห ารสวนตำบลพลับพลา จะทำสัญญาจางกั บผูผ านการเลือกสรรตามลำดับ ที่ได
ประกาศขึ้นบัญชีไว ซึ่งจะทำสัญญาจางไมกอนวันที่คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา มีมติ
เห็นชอบ อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานจาง ผูเขารับการเลือกสรรฯไดตรวจสอบและ
รับรองตนเองแลววาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ดังนั้น หาก
ภายหลังตรวจสอบพบวา มีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กำหนดแมวาจะเปนผูไดรับเลือกสรรฯ หรือไดรับการจาง
แลวก็ตาม องคการบริหารสวนตำบลพลับพลา จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติและพิจารณายกเลิกการจางกรณีที่
ไดรับการจางไปแลว
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

( นายสมบรณ แขดอน )
นายกองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา

ภาคผนวก

(ภาคผนวก ก.)

รายละเอียดแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลพลับพลา ลงวันที่ 26 สิงหาคม 256๔
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ
ประจำปงบประมาณ 256๔

****************************************

พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ)

ชื่อตำแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา 1 อัตรา
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด ประสบการณ เ รี ย นรู การส ง เสริ ม การเรี ย นรู พั ฒ นาผู เรี ย น
ปฏิบัติงานวิชาการของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ใหมีความพรอมทั้งดาน
รางกาย อารมณจิตใจ สังคมและ สติปญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
เปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของและ ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
จะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ำ กวา ๕ ป และทักษะ
ของบุคคลดั งกลาวจะตองสามารถพิสูจน ใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนั งสือรับ รองการทำงาน
จากนายจางหรือหน วยงานซึ่งระบุ ถึงลักษณะงานที่ไดป ฏิบัติห รือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการ
ทดลองปฏิบัติ
อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง
อัตราคาตอบแทน เดือนละ 9,4๐0.- บาท หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.)
ระยะเวลาการจาง
ผูที่ไดรับการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการจางตามลำดับในบัญชีผูที่ไดรับการสรรหาและ
เลื อ กสรรพนั ก งานจ า งตามภารกิ จ ทำสั ญ ญาจ า งไม เกิ น คราวละ ๓ ป ทั้ ง นี้ ไม ก อ นวั น ที่ ก.อบต. จั ง หวั ด
นครราชสีมาเห็นชอบ

หลักสูตรและวิธกี ารสอบ

๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไปและความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เปนการทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรูความสามารถที่ตองการตาม
ระดับตำแหนง ดังนี้
1.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป
- ทดสอบความรูความสามารถในการคิดและหาเหตุผล ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ ปจจุบัน
ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552

-21.2 ภาคความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะสำหรับตำแหนงตามที่ระบุไวในมาตรฐาน
กำหนดตำแหนง
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (สอบสัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทำงาน ความสามารถประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรม การปรับตัวเขากับเพื่อน
รวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงนั้น

