ประกาศเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ประจําปีงบประมาณ 2555
....................................................
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 การสรรหา และ
การเลือกสรร
เทศบาลตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลบางกระทึก สําหรับจ้างในปีงปบระมาณ 2555
ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป (สํานักปลัด)
- พนักงานดับเพลิง (สํานักปลัด)
- คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- คนงานประจํารถขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน
จํานวน
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อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น สําหรับพนักงานเทศบาล
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
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-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
และสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้คนละ 1 ตําแหน่ง
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัคร ได้ที่ห้องสํานักปลัด เทศบาลตําบลบางกระทึก
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 7 กันยายน 2554 ในวันและเวลา
ราชการ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3439-3634
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด 3 X 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
1 ปี จํานวน 3 รูป
4.2 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.4 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526)
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
4.5 ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา ว่าเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถ
สําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบแสดงผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว, ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฯลฯ
พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
5. ค่าธรรมเนียมการสอบ
ผู้สมัครสอบไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบให้สอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
- ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
7. การประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ
7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 12 กันยายน 2554 ณ สํานักเทศบาลตําบลบางกระทึก
7.2 สอบข้อเขียน วันที่ 15 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 10.00 น. ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลบางกระทึก
7.3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลบางกระทึก
7.4 ประกาศผลสอบ วันที่ 20 กันยายน 2554 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางกระทึก
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-38. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน ไม่ต่ํากว่า 60%
9. การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
9.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เรียงตามลําดับที่จากผู้สอบ ได้คะแนนรวมสูงสุดมาตามลําดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความ
สามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งเท่ากันผู้ที่ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า ถ้ายังได้
คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
9.2 บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก
สําหรับตําแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งแรกเป็นอันยกเลิก
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
10.1 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
10.2 ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ และถึงลําดับที่ที่จะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษา
สูงกว่าที่ได้กําหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะนํามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

(นายถาวร ประทุมเงิน)
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก

