ประกาศเทศบาลตําบลถ้ําใหญ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจ"าง
ประจําป#งบประมาณ 2561
----------------------------------------------ดวยเทศบาลตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่ อ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเป+นพนักงานจางในตําแหนงที่วาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป. (2561-2563)
จํานวน 4 ตําแหนง 5 อัตรา
อาศัยอํานาจแหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ8
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป+นพนักงานจาง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ประเภทพนักงานจ"าง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดของการจ"าง
1.1 พนักงานจ"างตามภารกิจ (สําหรับผู"มีคุณวุฒิ)
สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
ตําแหนง ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล
จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ"างทั่วไป
สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
ตําแหนง คนงาน
จํานวน 2 อัตรา
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล"อม
ตําแหนง คนงาน
จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติและลักษณะต"องห"ามของผู"ซึ่งจะได"รับการจ"างเปนพนักงานจ"าง
ผูซึ่งจะไดรับการจางเป+นพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ขอ 4 ของประกาศ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ8เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่
19 กรกฎาคม พ.ศ.2547 ดังนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา18 ป. และไมเกิน 60 ป. เวนแตพนักจางผูเชียวชาญพิเศษอายุไมเกิน 70 ป.
(3) ไมเป+นบุคคลลมละลาย
(4) ไมเป+นผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟHIนเฟJอน
ไมสมประกอบ หรือเป+นโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เป+นลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรั บ
พนักงานเทศบาล ดังตอไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือระยะที่ปรากฏอาการเป+นทีน่ ารังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป+นที่นารังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรือ้ รัง
/5) ไมเป+น…

-2(5) ไมเป+นผูดํ ารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมื อง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไมเป+นผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(7) ไมเป+นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเป+นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเป+นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรื อไลออกจากราชการ รัฐ วิสาหกิจหรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไมเป+นขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอืน่ ของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถิ่น
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขารับการเลือกสรร
เพื่อเป+นพนักงานจางของเทศบาลตําบลถ้ําใหญได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝQายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2538
3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานจางตามภารกิจใหเป+นไปตามรายละเอียดเอกสารแนบทาย
ประกาศเทศบาลตําบลถ้ําใหญ ผนวก ก.
4. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงค8จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่
ฝQายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตวันที่
25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช"สมัคร
ผูประสงค8จะสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง
และครบถวน พรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง มายื่นในวันสมัคร ดังตอไปนี้
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน
๖ เดือน จํานวน ๓ รูป และใหผูสมัครเขียน ชื่อ – สกุล ตําแหนงที่สมัครหลังรูปถายดวยตัวบรรจง
(2) ใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึ กษา(Transcrip) และปริญญาบั ตรที่ไดรั บ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวาเป+นผูสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว หรือหนังสือรับรองวาเป+นผูสําเร็จการศึกษา
ซึ่งไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยวาไดสําเร็จการศึกษาแลว ที่แสดงวาผูสมัครเป+นผูมีวุฒิการศึกษาตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครกอนวันปaดรับสมัคร จํานวน 1 ชุด
(3) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย8ซึ่งแสดงวาไมเป+นโรคที่ตองหามตามที่กําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
นับตั้งแตวันที่ตรวจรางกาย จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสําคัญทหาร
กองเกิน สด.๙/สด.๔๓ (ถามี) อยางละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารใหใชกระดาษขนาด A ๔ เทานั้น และใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองและ
ลงชื่อกํากับไวดวยทุกหนา
/6.คาธรรมเนียม

-36. คาธรรมเนียมการสมัคร
ผู สมั ครเขารั บ การสรรหาและเลื อ กสรรจะตองเสี ย คาธรรมเนี ย มในการสมั ค ร เป+ นเงิ น
จํานวน ๑๐๐.- บาท (คาธรรมเนียมในการสมัครในครั้งนี้จะไมคืนใหเมื่อไดรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวไมวา
กรณีใดๆ)
7.เงื่อนไขในการสมัคร
7.1 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้ มีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรไดเพียงคนละ 1 ตําแหนงเทานั้น
7.2 การสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้ ถือวาผูสมัครคัดเลือกลงลายมือ
ชื่อสมัครและรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครถูก ตอง และเป+นความจริงทุก ประการ หากผูสมัครจงใจ
กรอกขอมูลอันเป+นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
7.3 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเป+นผูมีคุณสมบัติทั่วไป ไมมีลักษณะตองหาม และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศ
รับสมัครโดยผูสมัครตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวน ตรงตามความเป+นจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัคร หรือตรวจสอบพบวาเอกสารและหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครคัดเลือก
นํามายื่นไมตรงหรือไมเป+นไปตามประกาศรับสมัคร ใหถือวาผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเป+นผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้โดยใหถือเป+นโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน
8. ประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิเข"ารับการสรรหาและเลือกสรร กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป+น
พนักงานจาง ประจําป.งบประมาณ 2561 ในวันที่ 8 มกราคม 2560 ณ บอร8ดประชาสัมพันธ8เทศบาลตําบลถ้ํา
ใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ทางเว็บไซต8 http://www.thamyaicity.go.th/
9. หลักเกณฑE วิธีการสรรหา หลักสูตร และวิธีการสอบ
หลักเกณฑ8 วิธีการสรรหา หลักสูตร และวิธีการสอบใหเป+นไปตามรายละเอียดเอกสารแนบทาย
ประกาศเทศบาลตําบลถ้ําใหญ ผนวก ข
10.เกณฑEการตัดสิน
10.1 พนักงานจางตามภารกิจ
ผูเขารั บการสรรหาและเลือกสรรเป+นพนั กงานจาง จะตองผานเกณฑ8ก ารสอบภาคความรู
ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาค ข) โดยตองได
คะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิเขารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง สอบ
สัมภาษณ8 (ภาค ค) และจะตองไดคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ไมต่ํากวารอยละ
60 และ จะดําเนินการจางตามลําดับคะแนนที่สอบไดในแตละตําแหนง
10.2 พนักงานจางทั่วไป
จะตองผานการสั ม ภาษณ8 และมี ผ ลคะแนนไมต่ํ า กวารอยละ 60 จึ ง จะถื อ วาเป+ นผู ผาน
การสรรหาและเลือกสรร และจะดําเนินการทําสัญญาจางตามลําดับคะแนนที่สอบไดในแตละตําแหนง
/11. ระยะเวลา…

-411. ระยะเวลาในการจ"าง
ผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะตองทําสัญญาจางตามที่เทศบาลตําบลถ้ําใหญกําหนด
11.1 สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ ระยะเวลาในการจางคราวละไมเกิน 4 ป. และจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
11.2 พนักงานจางทั่วไป ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 1 ป.
12. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู"ผานการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ จะบรรจุและแตงตั้งผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรตามลําดับคะแนน
ที่สอบไดในกรณีที่มีผูผานการสรรหาและเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง เทศบาลตําบลถ้ําใหญจะขึ้น
บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไว 1 ป. นับแตวันที่ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ทั้งนี้ บัญชีผู
ผานการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีการประกาศขึ้นบัญชีประเภทเดียวกันใหม
ผูที่ไดขึ้นบัญชีเป+นผูผานการสรรหาและเลือกสรร ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ให
เป+นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีไวในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร คือ
(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์การทําสัญญาจางในตําแหนงที่สอบได
(2) ผูนั้นไมมารายงานตัว เพื่อรับการจางภายในเวลาที่เทศบาลตําบลถ้ําใหญกําหนด
13. การทําสัญญาจ"าง
13.1 ผู ผานการสรรหาและเลื อ กสรรบุ คคลเป+ น พนั ก งานจาง จะไดรั บ การแตงตั้ ง เป+ น
พนักงานจางตามตํ าแหนงที่สอบได โดยไดรับการจางตามลําดับในบัญชี ผูผานการสรรหาและเลือกสรรของ
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ
13.2 กรณีผูสอบไดและถึงลําดับที่ที่ไดรับการจัดจางและแตงตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกวาใน
ประกาศฯนี้ จะนํามาใชเพื่อเรียกรองสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน8ของตนเองไมได
๑๑.๓ ในวันทําสัญญาจาง ผูซึง่ ไดรับการจัดจางเป+นพนักงานจางจะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศนี้
๑๑.๔ หากมีปHญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติผูสมัคร ซึ่งเทศบาลตําบลถ้ําใหญ ตรวจสอบพบภายหลัง
ผูสมัครจะตองถูกเพิกถอนสิทธิการไดรับการสรรหา พรอมคืนเงินคาตอบแทนนับตั้งแตวันที่ไดรับการจัดจาง
และไมอาจเรียกรองสิทธิประโยชน8ใดๆ ที่ถูกเพิกถอนได
เทศบาลตําบลถ้ําใหญ ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป+นพนักงานจางดังกลาว
ในรู ปของคณะกรรมการ โดยยึ ดหลั ก ความรู ความสามรถ ความเสมอภาค และความเป+นธรรม อยา
หลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย8สินใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคล หรือผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได และ
หากผูใดไดทราบขาวประการใดเกี่ยวกับการแอบอางหรือทุจริตเพื่อใหสอบได โปรดแจงเทศบาลตําบลถ้ําใหญ
ทางหมายเลขโทรศัพท8 075-773-229 จักไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายอนุวัตร นาคฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตําบลถ้ําใหญ

