
ประกาศเทศบาลตําบลดอนกํา
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง



ดวยเทศบาลตําบลดอนกํา   อําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  จะรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อเปนพนักงานจาง  เพื่อสั่งจางตามสังกัดของสวนราชการของเทศบาลตําบลดอนกํา

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท  เรื่อง  ประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.2547  และมติ  ก.ท.จ.ชัยนาท  ครั้งที่  9 / 
2553  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2553  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.2 / ว  812  ลงวันที่  1  
มิถุนายน  2547  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  ระหวางวันที่     9 เ ดื อ น
กันยายน  พ.ศ.  2553  ถึงวันที่ 17 เดือน กันยายน   พ.ศ.  2553

1.  ตําแหนงที่เปดรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
     -  สํานักปลัดเทศบาล

พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตราๆละ  5,080  บาท
2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร

1)  มีสัญชาติไทย
2)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบป
3)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
4)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการเมือง
5)  มีรางกายแข็งแรง  ไม เปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได                    

ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคที่ ก.ท.ประกาศกําหนด  ดังนี้
     (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
     (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย
     (ค)  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
     (ง)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ
     (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง
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6)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
มาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

7)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  จนเปนที่รังเกียจของสังคม
8)  ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
9)  ไมเปนบุคคลลมละลาย
10)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิด

อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ
12)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  

หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น

13)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ  ไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  หรือ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น

14)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
สําหรับภิกษุ  นักพรต  หรือนักบวช  ไมมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร

3.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตามรายละเอียดตําแหนงที่สอบคัดเลือกพนักงานจางเทศบาลตําบลดอนกําแนบทายประกาศ

4.  เงื่อนไขในการสมัครสอบ
ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ  ตรงตามประกาศสมัครสอบจริง  และตองกรอก
รายละเอียดตางๆในใบสมัครสอบ  และรับรองตนเองใหถูกตองครบถวน  ตรงตามความเปนจริง  พรอมยื่น
เอกสารหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กําหนด  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบหรือ
ตรวจสอบวาเอกสาร  หรือหลักฐาน  คุณวุฒิ  ซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร  
เทศบาลตําบลดอนกําจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน  ซึ่งจะไมมี
สิทธิไดรับการสั่งจางและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว  จะไมคืนเงินในการสมัครสอบ
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5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูสมัครสอบยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ระหวางวันที่    9 เดือน กันยายน   พ.ศ.  2553              

ถึงวันที่    17 เดือน กันยายน    พ.ศ.  2553  ในวันเวลาราชการ (08.30-12.00  และ  13.00-16.30  น.)                   
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลดอนกํา  โดยสอบถามรายละเอียดไดที่งานธุรการเทศบาลตําบลดอนกํา  หรือเบอร
โทร. 056-944635  ตั้งแตวันที่   1 เดือน  กันยายน พ.ศ.2553  ถึงวันที่   17  เดือน  กันยายน พ.ศ.  2553

6.  เอกสารที่จะตองนํามายื่นในการสมัคร
     6.1  ใบสุทธิหรือประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง  แสดงวาเปนผู

มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบพรอมสําเนา  1  ฉบับ
     6.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมใสแวนตาดํา  ขนาด  3-4  ซม.  ถายครั้งเดียวกันมานาน

แลวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  3  รูป
     6.3  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1  ฉบับ (พรอมฉบับจริง)
     6.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  1  ฉบับ  (พรอมฉบับจริง)
     6.5  ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.  ฉบับที่  3 ( พ.ศ.  2535 )  ซึ่งออก

ไดไมเกิน  1  เดือน  นับตั้งแตวันที่ตรวจรางกาย  จํานวน  1  ฉบับ
     6.6  หลักฐานอื่นๆ  เชน  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  -  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  ทะเบียนหยา  ใบทหาร

กองเกิน ( ถามี )  จํานวน  1  ฉบับ
7.  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมในตําแหนงที่สมัครสอบคัดเลือก  จํานวน  50  บาท  ( จะไม
คืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น )

8.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร  และวันทําการสรรหาและเลือกสรร
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับสรรหาและเลือกสรร  และวัน  เวลาสรรหาและเลือกสรรใน

วันที่ 20 เดือน กันยายน     พ.ศ.  2553  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลดอนกํา  และทําการสรรหาและ
เลือกสรร  ในวันที่     21 เดือน กันยายน   พ.ศ.2553  ตั้งแตเวลา  09.30  น.  เปนตนไป  ณ  หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลดอนกํา  โดยจะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ 22 เดือน กันยายน   
พ.ศ.2553  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลดอนกํา
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9.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
คณะกรรมการของเทศบาลตําบลดอนกําจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปน

พนักงานจาง  โดยยึดหลักความสามารถโยวิธีการสอบขอเขียน  ความเทาเทียมกันในโอกาสและประโยชน
ของทางราชการ  ซึ่งจะสรรหาบุคคลที่เหมาะสมโดยการสัมภาษณ  หรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตามที่
เห็นสมควร  เพื่อใหบุคคลที่มีความเหมาะสมกับงานในตําแหนง  และผูผานการสรรหาจะตองไดรับคะแนน
รวมทุกภาควิชาที่สอบตามหลักสูตรไมตํากวารอยละ  60

10.  ประกาศขึ้นบัญชีผูที่ไดรับการสรรหาและเลือกสรร
      10.1  เทศบาลตําบลดอนกําจะประกาศขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไวเปนเวลา  1  ป  นับตั้งแตวัน

ประกาศ  โดยเรียงลําดับ  ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ผูที่ไดรับเลข
ประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

      10.2  จะขึ้นบัญชีผูไดรับการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไวเปนเวลา  1  ป  นับแตวันขึ้นบัญชี  แตถามี
การสรรหาอยางเดียวกันอีก  และไดขึ้นบัญชีผูไดรับการเลือกสรรไดใหมแลว  บัญชีผูไดรับการเลือกสรรครั้ง
เปนอันยกเลิก

      10.3  ผูที่ไดขึ้นบัญชีเลือกสรรได  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหเปนอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีผูนี้ไวในบัญชีผูเลือกสรรได  คือ

 1)  ผูนั้นขอสละสิทธิรับการสั่งจางและแตงตั้งในตําแหนงที่เลือกสรร
2)  ผูนั้นไมมารายงานตัว  เพื่อรับการสั่งจางและแตงตั้งภายในเวลาที่เทศบาลตําบลดอนกํา

กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปนแจงใหเทศบาลตําบลดอนกําทราบลวงหนาไมนอยกวา  10  วัน
3)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาที่จะสั่งจางไดและแตงตั้งใน

ตําแหนงที่เลือกสรรได
11.  การจางพนักงานจาง

เทศบาลตําบลดอนกําจะสั่งจางก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด
ชัยนาทแลวเทานั้น

ประกาศ   ณ.  วันที่ เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2553

ลงชื่อ
(  นายบัญชา  เหมศรีสวัสดิ์  )

ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลดอนกํา


