ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้ารักษ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
_
ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้้ารักษ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ฉะนัน้ จึงอาศัยอ้านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไป
1. ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อต้าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
ต้าแหน่ง
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจ้านวน 1 อัตรา(สังกัด ส่วนการคลัง)
รายละเอียดแต่ละต้าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่้ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งข้าราชการการเมือง
5. ไม่เป็นผู้มกี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบล (ก.อบต.) ก้าหนด
ส้าหรับพนักงานส่วนต้าบล ดังนี้
(ก) โรคเรือ้ นในระยะติดต่อที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิ
ษสุราเรือ้ รัง
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนต้าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
/7. ไม่เป็นผู้....

-27. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุก โดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกเพราะกระท้า
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
12. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท้าผิดวินัย ตาม
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต้าบล ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท้าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต้าบลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
14. ไม่เป็นผู้เคยกระท้าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
หมายเหตุ ผูท้ ี่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท้าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผูบ้ ริหารท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน้าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก้าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส้าหรับข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ก้าหนดการรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรร ตัง้ แต่วันที14
่ – 27 พฤษภาคม 2557
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้้ารักษ์
อ้าเภอบางน้้าเปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา

/3.2 หลักฐาน...

-33.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด้า ขนาด 1 นิว้ ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน
6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ้านวน 3 รูป ส้าหรับติดที่ใบสมัครสอบ จ้านวน 1 รูป และบัตรประจ้าตัว
สอบจ้านวน 2 รูป
(2) ส้าเนาทะเบียนบ้าน จ้านวน 2 ฉบับ
(3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน จ้านวน 2 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยแพทย์ที่ได้ขนึ้ ทะเบียนรับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 2.1 ข้อ 5 ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันสมัคร
(ใช้ฉบับจริงเท่านัน้ )
(5) ส้าเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส้าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ้านาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร จ้านวน 2 ฉบับ
(6) ส้าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
จ้านวน 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองส้าเนาถูกต้องและลงชื่อก้ากับไว้ดว้ ย
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ผูส้ มัครเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มคี ุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี
ที่มคี วามผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส้าหรับต้าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท้าให้ผู้สมัครไม่มีสทิ ธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบ
พบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ครั้งนีเ้ ป็นโมฆะส้าหรับผูน้ ั้น
ตั้งแต่ต้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและก้าหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้้ารักษ์ จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้้ารักษ์ อ้าเภอบางน้้าเปรีย้ ว
ฉะเชิงเทรา และผู้มสี ิทธิตอ้ งรับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 2 มิถุนายน 2557
/เวลา 09.00....

-4* เวลา 09.00 - 10.00 น. สอบข้อเขียน ภาค ก
* เวลา 10.30 – 11.30 น. สอบข้อเขียน ภาค ข
องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้้ารักษ์จะประกาศผลผูผ้ า่ นการสอบข้อเขียน ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรูค้ วามสามารถเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 3
มิถุนายน 2557 ผูท้ ี่ผ่านการสอบข้อเขียน ให้มาสอบภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รบั การประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามแบบของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรขององค์การบริหารส่วนต้าบล
บึงน้้ารักษ์
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผูท้ ี่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่้า
กว่าร้อยละ 60 โดยการด้าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล้าดับคะแนนที่สอบได้
7. การประกาศรายชื่อและการขึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้้ารักษ์ จะประกาศรายชื่อผูท้ ี่ได้รับการเลือกสรร ตามล้าดับ
คะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้้ารักษ์ โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อการเลือกสรรครบก้าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึน้ บัญชีหรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัครในต้าแหน่งที่มลี ักษณะงานเดียวกันนีใ้ หม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดท้าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท้าสัญญาจ้างตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้้ารักษ์
ก้าหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(นายมนชัย โซ๊ะเฮง)
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน้้ารักษ์

(ภาคผนวก ก)
คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลบึ งน้ารักษ์
เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตังบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่
2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
********************
ล้าดับ
รายละเอียด
1 ต้าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ้านวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,050.- บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่้ากว่านีท้ างบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้อง
ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนีไ้ ด้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบใบส้าคัญที่ไม่มีปัญหา หรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้ว
ลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภท
ใบส้าคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ท้าใบเบิก และใบน้าส่งเงิน ช่วยท้าฎีกาเบิกเงิน ช่วยน้าเงินฝากและ
เบิกเงินจากธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวมรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดท้างบประมาณ และการขออนุมัตเิ บิกเงินงบประมาณ ช่วยท้าบัญชีบางประเภท
บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

