ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
..............................................
ด้ ว ยเทศบาลตำบลนาครั ว มี ค วามประสงค์ จ ะรับ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สอบคั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งาน
จ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
เพื่ อเป็ น ไปตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน ที่ 9 ธัน วาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1.1 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานครูสนับสนุนงานการสอน จำนวน 1 อัตรา
2.คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธ์สมัครสอบ
ผู้ซึ่งได้รับ จ้างเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ าม
ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศชายหรือหญิง สำหรับเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.4 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือทำเรื่อง
ขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
2.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 ไม่เคยได้รับ โทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จ ำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรั บ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.7 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่น ของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ
นักบวช
2.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง

/ไม่เป็นโรค...

-22.10 ไม่เป็นโรคชนิดหนึ่งชนิดใดต่อไปนี้
-วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
-โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
-โรคติดยาเสพติดให้โทษ
-โรคพิษสุราเรื้อรัง
-โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรั งที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่กำหนด
2.11 ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในการพนันและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
3.ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการจะได้รับค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนๆละ 9,000 บาทต่อเดือน
4. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
4.1 กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2565 (ตั้งแต่เวลา
09.00-16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
4.2 การยื่นใบสมัคร
- ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอก รายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
- ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
- ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
* หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร *
5. หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมกับใบสมัครสอบ
(1) สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
จำนวน ๑ ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง ข้อ 2 (2.10 )
ของประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับ แต่วันตรวจร่างกาย และต้องออกโดย
โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
/วิธีการ...
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6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลนาครัว จะประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
เหมาบริการ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาครัว
7. วิธีการสอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลนาครัว จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลทุก
ตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลนาครั ว จะดำเนิ น การสอบคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2565
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาครัว
10.การประกาศผลการสอบ
เทศบาลตำบลนาครัว จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565
ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาครัว
เทศบาลตำบลนาครัว จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกขึ้นบัญชีนั้นได้ ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ
(ก) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
(ข) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในวันเวลาที่กำหนด
(ค) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา
บริการในตำแหน่งที่สอบได้
(ง) ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ใหม่แล้ว
11. การทำสัญญาจ้าง
เทศบาลตำบลนาครัวจะแจ้งให้ ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญ ชีไว้ตามลำดับ เข้าทำสัญ ญาจ้างและเริ่ม
ปฏิบัติงานกับทางเทศบาลตำบลนาครัว ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565

(นายทวี สารใจวงศ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว

