ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั กงานจ้างทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
…………………………….
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้ า ง
ทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ฉะนั้น อาศั ยอํ านาจตามประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกั บพนั กงานจ้ าง ลงวั นที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๔๗ ข้ อ ๑๘
และข้อ ๑๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. พนักงานจ้างทัว่ ไป จํานวน ๒ ตําแหน่ง 6 อัตรา ประกอบด้วย
1.๑ ตําแหน่งคนงาน
จํานวน 2 อัตรา
1.๒ ตําแหน่งคนสวน
จํานวน 4 อัตรา
๒. คุณสมบัต ิข องผู้ส มัค ร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ต้องมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้า ม ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๔๗ ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ค วามสามารถหรื อ จิ ต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ ใ นประกาศกํ า หนดโรคที่ เ ป็ น ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มเบื้ อ งต้ น
สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย
๔.๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๔.๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๔.๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ ความผิด ลหุโทษ
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
/๒.๒ คุณสมบัติ...

-๒๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนัก งานจ้างทั่วไป ให้เป็นไปตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้
๓. กําหนดวัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมั ครและยื่นใบสมั ครพร้ อมหลัก ฐานด้วยตนเอง ณ สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตั้ง แต่วนั ที่ 24 มกราคม ๒๕๕6 ถึงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๑๕๔๔ โดยสมัครในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งได้เพียงตําแหน่งเดียว
๔. เอกสารและหลักฐานทีต่ อ้ งยืน่ พร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้ ว ยตนเอง โดยกรอกรายละเอี ย ดใน
ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนาเอกสารที่ ผู้ ส มั ค รได้ รั บ รองสํ า เนา ถู ก ต้ อ ง
แล้วอย่างละ ๑ ชุด มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครดังต่อไปนี้
๔.๑ สําเนาวุฒิการศึกษา หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
๔.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔.๔ ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่น ตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
(ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร)
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร) ทีแ่ สดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๔ (๔)
๔.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
หลักฐานการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (ถ้ามี)
สําหรับการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้ มีคุ ณสมบั ติ ทั่ ว ไป และ
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และหากภายหลังตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครรายใด
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี จะถื อ ว่ า การรั บ สมั ค รและ
การเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
๕. ค่า ธรรมเนียมการสมัคร
องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดจั นทบุรี กําหนดให้ผู้สมั ครเสียค่าธรรมเนียมการสมั ครทุ กตําแหน่ง
ในอัตรา ๑๐๐.-บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณี ใด ๆ)
๖. หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาและเลือ กสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคล โดยวิธีการประเมินสมรรถนะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีกําหนด โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

/๗. การประกาศ…

-๓–
๗. การประกาศรายชือ่ ผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กําหนดวัน เวลา และสถานที่
การสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีการเลือกสรร ให้ทราบก่อนดําเนินการเลื อกสรร ไม่ น้ อยกว่ า ๕ วั นทํ าการ
โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ www.chan-pao.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ ที่
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๑๕๔๔
๘. หลักเกณฑ์การตัด สิน
การตัดสินสําหรับผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
กําหนดให้ผู้ที่ผ่านการเลื อ กสรร จะต้ อ งได้ ค ะแนนไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ ๖0 โดยจะดํ า เนิ น การจั ด จ้ า งเป็ น ไป
ตามลําดับคะแนนที่สอบได้
๙. การประกาศรายชือ่ ผู้ผา่ นการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวั ดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลื อกสรรให้ทราบ
โดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัน ทบุรี และ www.chan-pao.go.th หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์หมายเลข
๐-๓๙๓๑-๑๕๔๔
๑๐. การขึน้ บัญชีรายชือ่ ผู้ผา่ นการเลือกสรร
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลําดับที่จากผู้ผ่านการ
เลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจําตัวของผู้สมั ครก่อน
เป็นผู้ที่อยู่ ในลําดับสูงกว่า
๑๐.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกําหนดให้บัญชีมีอายุได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีการสรรหา
และเลือกสรรในตําแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรครั้งนี้ ในตําแหน่งเดียวกันเป็นอันยกเลิก
๑๐.๓ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็น
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้
๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในตําแหน่งที่สอบได้
๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อขอเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีกํา หนด เว้นแต่มีเหตุจําเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับแต่วันที่ที่ทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนดระยะเวลาเป็นพนั กงานจ้าง
ในตําแหน่งที่สอบได้
๑๑. การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตําแหน่ง จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลื อ กสรร โดยได้ รั บ
ค่าตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดจันทบุ รี เรื่ อ ง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ข้อ ๒ (๓) “ พนักงานจ้ า งทั่ ว ไป ให้ ไ ด้ รั บ
อัตราค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,340.- บาท”
/๑๒. การจัดทํา…

-๔๑๒. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด
อนึ่ง สําหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ า รั บ
การสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ ต รวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มีคุ ณสมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณสมบั ติ เ ฉพาะ
สําหรับตําแหน่งครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ฯ และหากภายหลังปรากฏว่า ผู้เข้ารับการสรรหาและเลื อ กสรร
รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามประกาศ ฯ แม้ว่าจะเป็นผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรร หรื อ
ได้รับการจ้างแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวั ด จั น ทบุ รี จะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณสมบั ติ แ ละขอสงวนสิ ท ธิ์
ในการสรรหาและเลือกสรร และทําสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทําสัญญาจ้างแล้ว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕6

D:\data of อิ๋ว\บริห ารงานบุคคล\พนักงานจ้างทั่วไป 56\ประกาศ

รองนายก อบจ.จบ.(๑).............................วันที่...........................
ปลัด อบจ.จบ...........................................วันที.่ ..........................
รองปลัด อบจ.จบ.....................................วันที.่ ..........................
หัวหน้าสํานักปลัด อบจ. .........................วันที่...........................
หัวหน้าฝ่าย...............................................วันที่...........................
เจ้าหน้าที่..................................................วันที.่ ..........................
ผู้พิมพ์.......................................................วันที่...........................

เอกสารแนบท้า ยประกาศองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จัน ทบุร ี ลงวัน ที่ 16 มกราคม ๒๕๕6

๑. พนัก งานจ้างทั่วไป จํานวน ๒ ตําแหน่ง 6 อัต รา ประกอบด้ว ย
๑.๑ ตํา แหน่ง คนงาน จํานวน 2 อัตรา
หน้า ทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและงาน
ที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระยะเวลาการจ้าง
กําหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๓๔๐.- บาท
๑.๒ ตําแหน่ง คนสวน จํานวน 4 อัตรา
หน้า ทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดูแลบํารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลัก ษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ งานในหน้าที่ ความรู้ จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด
ระยะเวลาการจ้าง
กําหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๓๔๐.- บาท

