ประกาศเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพือ่ การสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง
....................................................................................................
ดวยเทศบาลตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปน
พนักงานจาง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ
เกีย่ วกับพนักงานจาง หมวด ๔ ขอ ๑๘ และ ขอ ๑๙ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง
๑.๑ พนักงานจางทัว่ ไป
ตําแหนง นักการภารโรง
จํานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและการ
เลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมตํา่ กวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบป
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔. ไมเปนผูมีกายทุพ พลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต
ฟน เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามทีก่ าํ หนดไวในประกาศโรคทีเ่ ปนลักษณะตองหามเบื้องตน
หรือโรคดังตอไปนี้
ก. โรคเรือ้ นในระยะติดตอ หรือในระยะทีป่ รากฏอาการเปนทีน่ า รังเกียจแกสงั คม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเทาชางในระยะทีป่ รากฏอาการเปนทีน่ า รังเกียจแกสงั คม
ง. โรคติดยาเสพติดใหโทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
๖. ไมเปนผูด าํ รงตําแหนงผูบ ริหารทองถิน่ คณะผูบ ริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิน่
๗. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอืน่ ของรัฐ
๙. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิน่
หมายเหตุ...

-๒หมายเหตุ ผูท่ี ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทํ าสัญญาจ าง จะตองไม เปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิน่ ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่นและตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรค
ตองหามตามประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมายื่นดวย
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ยื่นใบสมัคร (ตามเอกสารแนบทาย ๔) พรอ มเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ดวยตนเอง ไดท่ีงานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร ตัง้ แตวนั ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูส มัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร ตองยืน่ ใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาทีร่ บั สมัคร
พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้
๑. รูปถายหนาตรง ไมส วมหมวก และไมส วมแวนตาขนาด ๑ นิ้ว ถายไมเกิน ๖ เดือน
จํานวน ๓ รูป และใหผูสมัครติดรูปถายในใบสมัคร จํานวน ๑ รูป ติดรูปถายในบัตร
ประจําตัวสอบ จํานวน ๒ รูป
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย ซึ่งออกไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๕. สําเนาหลักฐานอืน่ ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลีย่ นชือ่ ตัว – ชือ่ สกุล (ถามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูส มัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครตําแหนงละ ๑๐๐.บาท (เมื่อสมัครแลวคาธรรมเนียมจะไมจายคืนให ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
๓.๔ เงือ่ นไขในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิด
จากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครอันเปนผล
ทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัครและการได
เขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น ตั้งแตตน
๔.การประกาศ...

-๓๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
เทศบาลตํ า บลทะเลทรั พ ย จะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ รั บ การประเมิ น สมรรถนะในวันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๕๙ และสอบประเมินสมรรถนะในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
๐ ๗๗๖๕ ๕๐๘๐
๑. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองได รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบทายประกาศนี้
๒. หลักเกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวารอยละ
๖๐ โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
๓. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
เทศบาลตําบลทะเลทรัพย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบที่ได ในวันที่
๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐ ๗๗๖๕ ๕๐๘๐
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับวันขึ้น
บัญชี หรือนับแตวนั ประกาศรับสมัครในตําแหนงทีม่ ลี กั ษณะงานเดียวกันนีใ้ หมแลวแตกรณี
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่เทศบาลตําบลทะเลทรัพยกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุพจน พุมพรอมจิตร)
นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย

เอกสารแนบทาย ๑
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ประเภทของพนักงานจาง พนักงานจางทัว่ ไป
ชือ่ ตําแหนง นักการภารโรง
ลักษณะงานและหนาทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหนง
ปฏิบตั ิหน้าทีทีใช้แรงงานทัวไป ตลอดจนรวมไปถึงการดูแล รักษาความสะอาดอาคารสํานักงานและ
รวมไปถึงบริเวณพืนทีสํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย์ และปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีทักษะในตําแหนงที่สมัคร
๒. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัตหิ นาที่

เอกสารแนบทาย ๒
๑. หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสรร
ผูส มัครตองไดรบั การประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานทีจ่ ะจาง)
๒.๑ มีทักษะในตําแหนงที่สมัคร
๒.๒ มีความสามารถในการปฏิบตั หิ นาที่

๑๐๐

โดยวิธีสอบปฏิบัติ

๒. คุณสมบัติสวนบุคคล
๒.๑ บุคลิกภาพทวงทีวาจา
๒.๒ ความคิดริเริม่ และปฏิภาณไหวพริบ
๒.๓ มนุษยสัมพันธ
๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
๒.๕ การแตงกาย
รวม

๑๐๐

โดยวิธสี อบสัมภาษณ

๒๐๐

๒.ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
เทศบาลตําบลทะเลทรัพย จะทําการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ
โดยคํานึงถึงความรูความสามารถทีต่ อ งการของตําแหนง ตามทีก่ ําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยทํา
การประเมิ น สมรรถนะในวั น ที่ ๑๗ มิ ถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห อ งประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลทะเลทรั พ ย
รายละเอียดดังนี้
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประเมินสมรรถนะดานความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ประเมินสมรรถนะดานคุณสมบัตสิ ว นบุคคล

เอกสารแนบทาย ๓
รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจาง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑. ประเภทพนักงานจางทัว่ ไป
๒. ตําแหนงนักการภารโรง
หนาทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหนง
ปฏิบตั ิหน้าทีทีใช้แรงงานทัวไป ตลอดจนรวมไปถึงการดูแล รักษาความสะอาดอาคารสํานักงานและ
รวมไปถึงบริเวณพืนทีสํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย์ และปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
๓. ระยะเวลาการจาง ๑ ป
๔. อัตราวาง ๑ อัตรา
๕. คาตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท คาครองชีพชัว่ คราว ๑,๐๐๐ บาท รวมทัง้ สิน้ ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. สิทธิประโยชน ตามประกาศมาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับพนักงานจาง พ.ศ. ๒๕๔๗

