ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลปลายโพงพาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ
ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลปลายโพงพาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมา
บริการ ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตาบลปลายโพงพาง ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประสานงานโครงการฯ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 2 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. เป็นบุคคลเพศชาย หรือเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี
2. มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
4. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และสังคม
๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 3 ธันวาคม ๒๕61 ถึง 28 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เว้นวันเสาร์-อาทิตย์
รวม 3 เดือน
๔. อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท
๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลายโพงพาง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕61 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕61 ในวันเวลาราชการ
โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
๕.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่
เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป

-2(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระเบียนแสดงผล
การเรียนทุกตาแหน่ง
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๒) สาเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือสด.๔๓ เป็นต้น) หรือ
ได้รับการยกเว้น จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๔) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
พร้อมนาหลักฐานต้นฉบับมาแสดงด้วย
๕.๓ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้ ส มั ครเข้ ารั บ การคั ดเลื อกจะต้องรับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่า เป็ นผู้ มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทา
ให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลปลายโพงพาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕61 ณ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลปลายโพงพาง
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีทาแบบทดสอบและวิธีสัมภาษณ์ ดังนี้
(๑) พิจารณาจากผลการทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์
(๒) พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่
ละองค์ประกอบไม่ต่าว่าร้อยละ ๖๐
๙. การสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลปลายโพงพาง กาหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕61
ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลปลายโพงพาง
๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลปลายโพงพาง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับ
คะแนนสอบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลปลายโพงพาง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕61 และ
เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลปลายโพงพาง อาเภออัมพวาจังหวัด
สมุทรสงคราม

-3๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
(๑) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลปลาย
โพงพางกาหนด
(๒) ผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของทาง
ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61

