ประกาศเทศบาลตําบลโคกตูม
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
-----------------------------ดวยเทศบาลตําบลโคกตูม จะดําเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเขาเปน
พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลโคกตูม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๒ ตําแหนง ๖ อัตรา ดังนี้
๑. ตําแหนงผูช วยครูผูชวย
๒. ตําแหนงพนักงานขับรถยนต

จํานวน ๕ อัตรา
จํานวน ๑ อัตรา

(รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงานจางลักษณะงานความรับผิดชอบของตําแหนง
ตามเอกสารแนบทายประกาศ)
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๙ (๑) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจางของเทศบาล ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศ
รับสมัคร ดังนี้
๑. คุณสมบัตขิ องผูมสี ิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ผูสมัครฯ ตองมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผูส มัครเขารับการเลือกสรร ตองมีคุณสมบัตทิ ั่วไป และลักษณะตองหาม
ตามขอ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับพนักงาน
จางของเทศบาล ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ดังตอไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป เวนแตพนักงานจางผูเ ชีย่ วชาญ
พิเศษ อายุไมเกิน ๗๐ ป
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะ
ตองหามเบือ้ งตน สําหรับพนักงานเทศบาล
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจของสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕. ไมเปนผูด ํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
๖. ไมเปนผูด ํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น
/๗.ไมเปนผู

๒
๗. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
๙. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๑.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง ผูส มัครเขารับการสรรหาตําแหนงใดจะตองเปนผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามรายละเอียดแนบทายประกาศ
๒. ระยะเวลาการจาง
กําหนดสัญญาจางไมเกิน ๑ ป
๓. การสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูสนใจจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพรอม
หลักฐานดวยตนเอง ไดที่งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี โทรศัพท ๐-๓๖๔๙-๙๑๔๐ ตอ ๒๐๑,๒๐๒ ระหวางวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร
ผูส มัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครฯ
พรอมหลักฐานซึง่ ผูส มัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้ง
เดียวกัน ไมเกิน ๑ ป จํานวน ๓ รูป และใหผูสมัครเขียนชื่อ – สกุล ตําแหนงทีส่ อบหลังรูปดวย
๒. สําเนาภาพถายทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน อยางละ ๑ ฉบับ
๓. ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคทีต่ องหาม ตามประกาศหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี ที่กําหนด ซึง่ ออกใหไมเกิน ๑ เดือน
นับตัง้ แตวันตรวจรางกาย จํานวน ๑ ฉบับ
๔. สําเนาภาพถายประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอยางใดอยางหนึง่
ที่แสดงวาผูสมัครเขารับการเลือกสรร เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการเลือกสรร จํานวน ๑
ฉบับ โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมตั ิจากผูม ีอํานาจอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมตั ภิ ายในวันปดรับสมัคร
๕. สําเนาภาพถายหลักฐานอืน่ ๆ เชนทะเบียนสมรส ใบเปลีย่ นชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถามี)
จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๖. สําเนาเอกสารหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผูสมัครชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
สําหรับพระภิกษุ สามเณร ไมรับสมัคร และไมใหเขารับการเลือกสรร ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร
๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ และตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ดวนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว
๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑

/การรับสมัคร

๓
การรับสมัครเขารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ผูสมัครมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรเพียง
ตําแหนงเดียว ทั้งนี้ ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมคี ุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครเขารับการเลือกสรร และหากภายหลังปรากฏวาผูส มัครเขารับการเลือกสรรรายใดมี
คุณสมบัตดิ งั กลาวไมครบถวนหรือยื่นเอกสารอันเปนเท็จในการสมัคร เทศบาลตําบลโคกตูมจะถือวาเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครเขารับการเลือกสรร และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้ง เพือ่ จางเปนพนักงานจางในตําแหนงนั้น ๆ
และจะตองถูกดําเนินคดีอาญาในกรณีหากยื่นเอกสารอันเปนเท็จในการสมัครดวย
๕. คาธรรมเนียมในการสมัคร
คาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ ๑๐๐ บาท
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตําบลโคกตูม จะประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโคกตูม
๗. วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
วิธีการเลือกสรร เทศบาลจะแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
ผูสมัครกําหนดการประเมินสมรรถนะ โดยการสัมภาษณและสอบปฏิบัติ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลโคกตูม
ตารางการสอบ
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

สอบสัมภาษณ
สอบปฏิบตั ิ

๘. เกณฑการตัดสิน
ผูท ี่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง จะตองเปนผูที่ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๙. การประกาศรายชื่อผูผานการการสรรหาและขึ้นบัญชี
เทศบาลตําบลโคกตูม จะประกาศรายชื่อผูผ านสรรหาและขึ้นบัญชี ภายในกําหนด ๗ วันทํา
การนับจากวันสรรหา โดยจะประกาศรายชือ่ ขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไดเรียงลําดับจากผูผ านการเลือกสรรได
คะแนนรวมสูงสุดลงมาหาคะแนนต่ําตามลําดับ ในกรณีที่มีผผู านการเลือกสรรไดคะแนนรวมเทากัน ก็ใหผูที่ไดรับ
เลขประจําตัวสอบกอน เปนผูอยูในลําดับสูงกวา
เทศบาลตําบลโคกตูมจะขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไดไวเปนเวลาไมเกิน ๑ ป นับแตวันขึ้น
บัญชี แตถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันนีอ้ ีก และไดขึ้นบัญชีผผู านการเลือกสรรไดใหมแลว บัญชี
ผูผานการเลือกสรรไดครั้งนี้ เปนอันยกเลิก
ผูใดขึ้นบัญชีผผู านการเลือกสรรได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผผู านการเลือกสรรได คือ
๑. ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการแตงตัง้ เพื่อจางเปนพนักงานจาง ในตําแหนงทีผ่ านการเลือกสรรได
๒. ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการแตงตัง้ เพื่อจางเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบล
โคกตูมภายในเวลาทีผ่ ูดําเนินการสรรหาและเลือกสรร หรือผูมีอํานาจสัง่ แตงตั้ง เพือ่ จางเปนพนักงานจาง
กําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียรับลงทะเบียน
/๓. ผูนั้นมี

๔
๓. ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบตั หิ นาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะแตงตัง้ เพื่อจางเปน
พนักงานจางในตําแหนงที่ผานการเลือกสรรได
๑๐. การแตงตั้งเพื่อจางเปนพนักงานจาง
ผูผ านการเลือกสรรได จะไดรับการแตงตัง้ ตามลําดับที่ในบัญชีผผู านการเลือกสรรได
โดยจะตองผานความเห็นชอบ จาก ก.ท.จ. ลพบุรี กอน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม อิม่ อรชร)
นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม

