ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
........................................................
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร มีความประสงคจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เปนพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จํานวน 11 ตําแหนง รวม 19 อัตรา
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๑ ของประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัด
สุรินทร เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่ นไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ (สําหรับผูมีคุณวุฒิ) จํานวน 10 ตําแหนง รวม 18 อัตรา ไดแก
1) ตําแหนงผูชวยนักสันทนาการ
จํานวน 1 อัตรา
2) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ
จํานวน 5 อัตรา
3) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเกษตร
จํานวน 1 อัตรา
4) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
5) ตําแหนงผูชวยนายชางสํารวจ
จํานวน 1 อัตรา
6) ตําแหนงผูชวยนายชางเขียนแบบ
จํานวน 2 อัตรา
7) ตําแหนงผูชวยนายชางเครื่องกล
จํานวน 1 อัตรา
8) ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟา
จํานวน 4 อัตรา
9) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
10) ตําแหนงผูชวยนายชางภาพ
จํานวน 1 อัตรา
ประเภทพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง รวม 1 อัตรา ไดแก
11) คนงานทั่วไป(เจาหนาที่ขนสง)
จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจังหวัดสุรินทร เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป
๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
-/ หมายเหตุ...

-2หมายเหตุ ผูที่ผ านการสรรหาและการเลื อกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตอ งไมเปนผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ของพนั ก งานจ า งให เ ป น ไปตามรายละเอี ย ด
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (ผนวก ก)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กํ า หนดรั บ สมั ค รการสรรหาและเลื อ กสรร ในระหวา ง วันที่ 21 มิ ถุนายน 2561
ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ในวัน เวลาราชการ ณ ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (ชั้น๑) โดยใหผูสมัครยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวของดวย
ตนเองตอเจาหนาที่ผูรับสมัคร
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร พรอมดวยเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
๑) รู ป ถ า ยหน า ตรง ไม ส วมหมวกและแว น ตาดํ า ขนาด 1 นิ้ ว ซึ่ ง ถ า ยมาแล ว
ไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป
๒) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๓) บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๔) ใบสําคัญแสดงวุฒิการศึกษา พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๕) ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) ที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่ ก.จ. ประกาศกําหนด
ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
๖) หลักฐานอื่น เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว- ชื่อสกุล ใบสําคัญการสมรส เปนตน
๗) อื่น ๆ (ถามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร ผูสมัครฯ จะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้
1) ตําแหนงที่ใชคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ตําแหนงละ 100.-บาท
2) ตําแหนงที่ใชคุณวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาตรี ตําแหนงละ ๕0.-บาท
(คาธรรมเนียมในการสมัครฯ จะไมจายคืนไมวากรณีใดๆ)
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอี ยดตางๆ ในใบสมั คร พร อ มทั้ งยื่นหลั ก ฐานในการสมั ครให ถูก ตอ งครบถวน ในกรณีที่ มี ความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ที่สมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการ
รับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน
-/4. การประกาศ...
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