ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจาง
.........................................
ดวยเทศบาลตําบลเมืองแกลง จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจาง อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๓ วรรคทาย แห(งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส(วนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ ๑๘ และขอ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่องหลักเกณฑ4และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเปน
พนักงานจาง รายละเอียดดังต(อไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
1.1 กองช(าง
- พนักงานจางทั่วไป ตําแหน(งคนงาน จํานวน 1 อัตรา
1.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- พนักงานจางทั่วไป ตําแหน(งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 2 อัตรา
1.3 กองการประปา
พนักงานจางทั่วไป ตําแหน(งคนงาน จํานวน 2 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม(ต่ํากว(าสิบแปดป> และไม(เกินหกสิบป> ในวันรับสมัคร
๒.๓ ไม(เปนบุคคลลมละลาย
๒.๔ ไม(เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไม(สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟDEนเฟFอนไม(สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานเทศบาล
๒.๕ ไม(เปนผูดํารงตําแหน(งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
๒.๖ ไม(เปนผูดํารงตําแหน(งผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
๒.๗ ไม(เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเวนแต(เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม(เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล(ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน(วยงานอื่นของรัฐ
๒.๙ ไม(เปนขาราชการหรือลูกจางของส(วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหน(วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส(วนทองถิ่น

-2–
สําหรับพระภิกษุสามเณร ไม(สามารถสมัครเขารับการเลือกสรรเพื่อเปนพนักงานจางได
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 7974/ว9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสํานักงาน ก.ท.ด(วนมาก
ที่ มท 0311/ว5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2510
หมายเหตุ ผูที่ผ(านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไม(เปนผูดํารง
ตําแหน(งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางส(วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหน(วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส(วนทองถิ่น
๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
๔. การรับสมัคร
ใหผูประสงค4จะสมัครเขารับการเลือกสรร ยื่นใบสมัครและเอกสารต(างๆ ดวยตนเอง
ไดที่งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งแต(วันที่
7 – 15 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ
๕. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
๕.๑ ใบสมัคร
จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๒ รูปถ(ายหนาตรง สวมเสื้อคอปก ไม(สวมหมวกและ
จํานวน ๒ รูป
ไม(ใส(แว(นดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ(ายครั้งเดียวกัน ไม(เกิน ๑ ป>
๕.๓ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ ใบรับรองแพทย4ซึ่งแสดงว(าไม(เปนโรคที่ตองหาม
จํานวน ๑ ฉบับ
ตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) ซึ่งออกใหไม(เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต(วันตรวจร(างกาย
๕.๖ สําเนาวุฒิการศึกษาแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย
จํานวน ๑ ชุด
โดยแสดงฉบับจริงต(อเจาหนาที่รับสมัคร เพื่อแสดงว(าเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน(งที่สมัครสอบ
๕.7 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช(น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
ผูสมัครตองยื่นใบสมัคร พรอมทั้งเอกสารการสมัครใหถูกตองและครบถวนพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง และลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ และจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว(าเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งที่สมัครตรงตามที่ประกาศ
รับสมัครกําหนด หากภายหลังปรากฏว(าผูสมัครรายใด มีคุณสมบัติดังกล(าวไม(ครบถวน คณะกรรมการฯ จะถือว(า
เปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร และไม(มีสิทธิไดรับการแต(งตั้งใหดํารงตําแหน(งใดๆ
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๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร และกําหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
๖.๑ ประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
๖.๒ เลือกสรร
- ตําแหน(งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
- ตําแหน(งคนงาน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
๗. หลักเกณฑCและวิธีการเลือกสรร
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสัมภาษณ4
วิธีขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติและหรือวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
๘. เกณฑCการตัดสิน
ผูที่จะผ(านการเลือกสรรเปนพนักงานจางได จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนรวม
ไม(ต่ํากว(ารอยละหกสิบ
๙. การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จะประกาศรายชื่อผูผ(านการเลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผูสอบ
ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนเท(ากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวในการสมัครเขารับ
การเลือกสรรก(อนเปนผูอยู(ลําดับสูงกว(า และจะขึ้นบัญชีผูผ(านการเลือกสรรไวไม(เกิน ๑ ป> นับแต(วันประกาศรายชื่อ
ผูผ(านการเลือกสรร เวนแต(จะมีการสรรหาและเลือกสรรในตําแหน(งเดียวกันนี้อีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผูผ(าน
การเลือกสรรแลว บัญชีผูผ(านการเลือกสรรในครั้งนี้เปนอันยกเลิก
๑๐. การประกาศผลการเลือกสรร
ประกาศผลการเลือกสรรภายใน 7 วันทําการ หลังจากวันเลือกสรร
๑๑. ระยะเวลาการทําสัญญาจาง
ระยะเวลาการทําสัญญาจาง คราวละไม(เกิน ๑ ป>
๑๒. คาตอบแทน
- พนักงานจางทั่วไป จ(ายค(าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60
(นายสันติชยั ตังสวานิช)
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง

