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ประกาศเทศบาลตาบลงิ้วงาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปี 2561 (ครั้งที่ 2)
ของเทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
........................................................ ........................
ด้วยเทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์ที่จะดาเนินการรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปี 2561 (ครั้งที่ 2) ของเทศบาลตาบลงิ้วงาม
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกั บ มาตรา 26 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 18,19,20 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เทศบาลตาบลงิ้วงาม
จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปี 2561 (ครั้งที่ 2) ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป (ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี)
สังกัดกองช่าง
1) ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ผู้ ซึ่ ง จะได้ รั บ การจ้ างเป็ น พนั ก งานจ้ า ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้พิการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล
5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็ น ผู้ ดารงตาแหน่งผู้ บ ริห ารท้องถิ่น คณะผู้ บ ริห ารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิน่
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
/9) ไม่เป็นข้าราชการ....
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๙) ไม่ เป็ น ข้ าราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 สาหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือ พราหมณ์ ทางเทศบาลตาบลงิ้วงาม
ไม่รับสมัครสอบแข่งขัน และไม่ให้เข้าสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร
89/2501 ลงวัน ที่ 27 มิถุน ายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22
กันยายน 2541
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบแข่งขันตาแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ
พนักงานจ้างในตาแหน่งนั้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รแข่ ง ขั น ขอและยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐานด้ ว ยตนเอง ได้ ที่
ส านั ก ปลั ด เทศบาล ส านั ก งานเทศบาลต าบลงิ้ว งาม เลขที่ 214 หมู่ 4 ต าบลงิ้ว งาม อ าเภอเมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 1 ปี จานวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ตาแหน่งที่สอบหลังรูปถ่ายด้วย
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหลักฐานเกี่ยวกับการ
เกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.3 สาเนาวุฒิการศึกษา ใบสุทธิ สาเนาประกาศนียบัตร หรือสาเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.4 ใบรับ รองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กาหนด ออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน
(นับถึงวันที่รับสมัคร) จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จานวนอย่างละ
1 ฉบับ
4.6 หนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้ ส มั ครสอบแข่งขัน ต้อ งเสี ยค่าธรรมเนี ยมการสมัค รในอั ตราส าหรับ พนั กงานจ้ างทั่ ว ไป
ต าแหน่ งละ 100.- บาท (ค่ าธรรมเนี ย มการสมั ค รจะไม่ จ่ ายคื น ให้ เมื่ อ ออกใบเสร็จ รั บ เงิน ให้ กั บ ผู้ ส มั ค รแล้ ว
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน
เทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุ ตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ าสอบแข่ งขั น พร้ อ มกั บ ประกาศก าหนด วัน เวลา และสถานที่ ส อบแข่ งขัน ในวั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2561
โดยจะปิดประกาศไว้ที่สานักงานเทศบาลตาบลงิ้วงาม หรือที่ http://www.ngew-ngam.go.th/ หรือติดต่อสอบถาม
ได้ที่สานักปลัดเทศบาลเทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์โทร 055-448386 ในวันและ
เวลาราชการ และให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา สถานที่สอบเองหากผู้สมัครไม่มา
สอบแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ ตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบแข่งขันครั้งนี้
/7. หลักเกณฑ์.....
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7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คณะกรรมการฯ ได้กาหนดวิธีการสรรหาและการเลือกสรรดังนี้
7.1 พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 100 คะแนน
- ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
ซึ่งจะประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน การศึกษา และพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ปรากฏ เช่น บุคลิกภาพ
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ ฯลฯ
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ
60 ทุกภาคตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
9. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร ให้ ทราบโดยทั่วกัน ภายหลั งจากวันที่ส อบแข่งขันเสร็จสิ้น โดยปิดประกาศไว้ที่ ส านักงาน
เทศบาลต าบลงิ้ ว งาม หรื อ ที่ http://www.ngew-ngam.go.th/ หรื อ ติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ ส านั ก ปลั ด เทศบาล
เทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 055-448386 ในวันและเวลาราชการ และให้
เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อเอง
10. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
10.1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงลาดับที่จากผู้ผ่านการ
เลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลาดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวผู้มาสมัครก่อนเป็น
ผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
10.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร กาหนดให้ บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี
นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ทั้งนี้ หากเทศบาลตาบลงิ้วงาม มีการสรรหาและเลือกสรร
ในตาแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งใหม่ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ครั้งก่อน ในตาแหน่งเดียวกันถือว่ายกเลิก
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตาแหน่ง จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลงิ้วงาม ตามลาดับ ที่ในบั ญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.ท.จ.อุตรดิตถ์)
อนึ่ง สาหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครและหากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เทศบาลตาบลงิ้วงาม
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการสรรหาและเลือกสรร และทาสัญญาจ้าง และจะยกเลิก
สัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทาสัญญาจ้างแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(นายสยาม แตงเอี่ยม)
นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วงาม

๔
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลงิ้วงาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปี 2561 (ครั้งที่ 1)
ของเทศบาลตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
..........................................................................

1. สังกัดกองช่าง
ประเภทตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง คนงานทั่วไป
1 อัตรา
รหัสตาแหน่ง 01
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ และงานทั่วไปในสังกัดกองช่าง เทศบาลตาบลงิ้วงาม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ ต่า
กว่านี้
ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน โดยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
โดยวิธีสอบข้อเขียน
2. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะประเมินจาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน การศึกษา และพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ปรากฏ เช่น บุคลิกภาพ
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ ฯลฯ
************************

