ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ
........................................................
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ตามกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้างที่ว่างอยู่ รายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
สานักงานปลัด
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จานวน 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่งคนงานประจารถขยะ จานวน 8 อัตรา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก

จานวน 1 อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่
มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงานส่วนตาบล
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิ ดทางอาญา เว้นแต่เป็นส าหรับความผิ ดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๙ เพศชายหากอายุเกิน ๒๑ ปี ต้องมีหลักฐานแสดงว่าหมดภาระทางทหารแล้ว

-2หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็น
ผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้ บริหารท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่
เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าตอบแทน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๔. ระยะเวลาการจ้าง
- ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 256๑ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖1
- ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดสมุทรปราการ
๕. การรับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเพื่อสอบคัดเลือกให้ยื่นหลักฐานด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 14
กุมภาพันธ์ 256๑ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 256๑ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ เลขที่
๙๙๙ ซอยผู้ใหญ่วีระ ตาบลบางบ่อ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ
๖. หลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
๖.๑ ใบสมั ครพร้ อ มรู ปถ่ ายหน้า ตรงไม่ ส วมหมวก ไม่ ส วมแว่ นตาด า ถ่า ยไม่เ กิ น
๖ เดือน ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๖.๒ ใบรับรองแพทย์ปริญญา ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน
๖.๓ บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
๖.๔ ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
๖.๕ สาเนาแสดงวุฒิการศึกษา
๖.๗ สาเนาเอกสารแสดงว่าหมดภาระทางทหารแล้ว
๖.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองการผ่านงาน หรือเอกสารที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ต้องการเพิ่มเติม
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 256๑
๘. การสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ จะทาการสอบคัดเลือก ในวัน ที่ 26 กุมภาพัน ธ์
256๑ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ ทดสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและทดสอบพนักงานจ้าง
ทั่วไปโดยการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

-3๙. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ จะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้ทาการสอบคัดเลือก โดยคัดเลือกจาก
ผู้ที่ได้โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้ รับหมายเลข
ประจาตัวสอบน้อยกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อจะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้เป็นระยะเวลาไม่
เกิน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก แต่ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีนั้น คือ
๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์รับการแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบคัดเลือก
๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามกาหนด
๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลาที่แต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบ
คัดเลือกได้
๔) ถ้ามีการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีในตาแหน่งดังกล่าวใหม่แล้ว ถือว่ายกเลิก
บัญชีเก่า
๑๐. ประกาศผลการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
256๑ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ เลขที่ ๙๙๙ ซอย
ผู้ใหญ่วีระ ตาบลบางบ่อ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๖๐ โทร. ๐๒-๓๑๓-๔๕๗๒-๗๔ ต่อ ๑๑๖
ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๑
เชาวลิตร บุญรอด
(นายเชาวลิตร บุญรอด)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
...................................................................
ผู้รับสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
๑. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
-ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
-มีความขยัน
อดทนในการทางาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย ตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย
นาขยะมูลฝอยไปทาลาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน
-ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท
-ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๐๐๐.-บาท

๒. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
-สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไป
-มีความขยัน อดทนในการทางาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ค่าตอบแทน
-ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท
-ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๐๐๐.-บาท

3. พนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา บารุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดเบาเบื้องต้น ทาความสะอาดเครื่องจักรขนาดเบา
และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ในการใช้เครื่องจักรกลขนาดเบาดังกล่าวหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
-เพศชาย
-มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ต่ากว่า 5 ปี โดยมี
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ ๒)
อัตราค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมาย
กาหนด
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 4 ปี)

