ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลเมืองยโสธร
……………….........………
ดวยเทศบาลเมืองยโสธร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป#น
พนักงานจางของเทศบาลเมืองยโสธร อาศัยอํานาจตามความในขอ 18 ขอ 19 และขอ 20 แห.งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับเทศบาล
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป#น
พนักงานจางของเทศบาลเมืองยโสธร โดยมีรายละเอียดดังต.อไปนี้
1. ตําแหน$งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจางทั่วไป
1.1.1 ตําแหน.ง คนงานทั่วไป สังกัด งานป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ<ายป9องกัน
และรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
1.1.2 ตําแหน.ง คนงานทั่วไป สังกัด งานธุรการ ฝ<ายบริหารงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$ง
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตองมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน.ง ดังต.อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม.ต่ํากว.าสิบแปดปFและไม.เกิน ๖๐ ปF เวนแต.พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ
อายุไม.เกิน ๗๐ ปF
(3) ไม.เป#นบุคคลลมละลาย
(4) ไม.เป#นผูมีกายทุพพลภาพจนไม.สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต
ฟNOนเฟPอนไม.สมประกอบ หรือเป#นโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เป#นลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ
พนักงานเทศบาล คือ
๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดต.อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป#นที่รังเกียจแก.สังคม
๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย
๔.๓) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป#นที่รังเกียจแก.สังคม
๔.๔) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
๔.๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม.เป#นผูดํารงตําแหน.งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม.เป#นผูดํารงตําแหน.งผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(7) ไม.เป#นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําผิด
ทางอาญา เวนแต.เป#นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม.เป#นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล.ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน.วยงานอื่นของรัฐ
/(9) ไม.เป#นขาราชการ...

-2(9) ไม.เป#นขาราชการหรือลูกจางของส.วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหน.วยงาน
อื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส.วนทองถิ่น
หมายเหตุ ผูที่ผ.านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไม.เป#นผูดํารง
ตําแหน.งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางส.วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหน.วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส.วนทองถิ่น
๒.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$ง
พนักงานจางทั่วไป ตําแหน.ง คนงานทั่วไป ที่สมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.งเป#นไปตามประกาศที่เทศบาลเมืองยโสธรกําหนด ดังนี้
หนาที่
และความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป
และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน$ง

หมายเหตุ

- มีความรู ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่

3. อัตราค$าตอบแทน
- ค.าตอบแทน
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

9,000 บาท/เดือน
1,000 บาท/เดือน
10,000 บาท/เดือน

4. การรับสมัคร
4.1 สถานที่รับสมัคร วัน เวลาในการสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร
พรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ ฝ3ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ระหว$างวันที่ 22 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต$งกายดวยชุดสุภาพ)
4.2 เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
4.2.1 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหลักฐานเกี่ยวกับ
การเกณฑทหาร (ถามี) อย.างละ ๑ ฉบับ
4.2.2 รูปถ.ายหนาตรงไม.สวมหมวกและไม.ใส.แว.นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ.ายครั้ง
เดียวกันและถ.ายไม.เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร จํานวน ๓ รูป
4.2.3 ใบรับรองแพทยที่แสดงว.าไม.เป#นโรคตองหามตามที่กําหนด ซึ่งออกใหไม.เกิน
๑ เดือน จํานวน 1 ฉบับ
4.2.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช.น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบหย.า
(ถามี) อย.างละ ๑ ฉบับ
สําเนาเอกสารที่ยื่นในวันที่สมัคร ผูสมัครตองลงนามรับรองเอกสารดวยตนเองทุกฉบับ
4.3 ผูสมัครมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรไดเพียงคนละ 1 ตําแหน.ง เท.านั้น
4.4 ค.าธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหน.งละ 100 บาท
/5. เงื่อนไข...

-35. เงื่อนไขในการสมัคร
5.1 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว.าเป#นผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.งตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดต.างๆ ใหถูกตองครบถวนพรอมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไม.ว.าดวยเหตุใดหรือคุณวุฒิการศึกษาไม.ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน.งที่
สมัครอันมีผลใหผูสมัครไม.มีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร หรือการกรอกหลักฐานการสมัครหรือยื่นเอกสาร
ไม.ครบถวนจะถือว.าเป#นผูขาดคุณสมบัติในการเขารับการสรรหาและเลือกสรร ใหถือว.าการสมัครครั้งนี้เป#นโมฆะ
สําหรับผูนั้น โดยผูสมัครไม.สามารถใชสิทธิเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นได และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใชสมัคร
จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
5.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว.าผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติ
ไม.ครบถวนตามที่กําหนด คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรจะถือว.าเป#นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการ
สรรหาและเลือกสรรและไม.มีสิทธิไดรับการจางเป#นพนักงานจาง
5.3 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองแจงสถานที่ที่สามารถติดต.อไดทาง
จดหมายลงทะเบียนในเขตจ.ายของการไปรษณียไวในใบสมัคร และในกรณีที่แจงสถานที่อยู.ไม.ชัดเจนทําใหไม.
สามารถติดต.อได ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไม.ได หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู.
ในภายหลังตองแจงใหเทศบาลเมืองยโสธรทราบทันที
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
เทศบาลเมืองยโสธร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร ในวันที่ 4 ธันวาคม
2561 โดยป^ดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร และทาง website :
www.yasocity.com/web/main.html
7. วิธีการเลือกสรร
เลือกสรรโดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เนื้อหาในการสัมภาษณ
มีดังนี้
7.1 ความรู (40 คะแนน) มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ ทักษะ
และความรูที่อาจใชเป#นประโยชนในการปฏิบัติหนาที่
7.2 มนุษยสัมพันธ (๒๐ คะแนน) มีมนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพ ท.วงทีวาจา วุฒิภาวะทาง
อารมณ ความรับผิดชอบ อดทน เสียสละ และสามารถปรับตัวเขากับผูร.วมงานอื่นไดดี
7.3 ความคิดริเริ่ม (๒๐ คะแนน) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เชาวนปNญญา ปฏิภาณ
ไหวพริบ ความคล.องแคล.วว.องไวในการตอบปNญหา แกปNญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต.าง
7.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ (๒๐ คะแนน) มีทัศนคติและแรงจูงใจในการทํางาน
ความกระตือรือรน อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคลองกับนโยบาย
โครงการ หรือแผนงานของทางราชการ
8. วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
เลือกสรรในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมย$อย
ชั้น 3 สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร
9. ระเบียบการเขารับการสรรหาและเลือกสรร
9.1 การแต.งกาย ตองแต.งกายดวยชุดสุภาพตามประเพณีนิยม สุภาพสตรีสวมเสื้อ
กระโปรง รองเทาคัทชู หรือหุมสน สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน
หรือรองเทาผาใบ
/9. ระเบียบการ...

-49.2 ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบเพื่อใชแสดง
คู.กันในการเขารับการสอบ (กรณีบัตรประจําตัวประชาชนสูญหายใหนําบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหที่มีหมายเลข
บัตรประจําตัวประชาชนและรูปถ.าย เช.น ใบขับขี่ เป#นตน ใชแสดงคู.กับบัตรประจําตัวสอบแทนบัตรประจําตัว
ประชาชน ก็ได)
9.3 ควรไปถึงสถานที่สอบก.อนเริ่มเวลาสอบไม.นอยกว.า ๓๐ นาที แต.จะเขาหองสอบไดก็
ต.อเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบแลว
10. เกณฑGการตัดสิน
การตัดสินว.าผูใดผ.านการสรรหาและเลือกสรรใหถือเกณฑว.าตองเป#นผูไดคะแนนไม.ต่ํากว.า
รอยละ 60 แลวจัดเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ถาไดคะแนนเท.ากันใหผูที่สมัคร
ก.อนเป#นผูอยู.ในลําดับที่สูงกว.า ทั้งนี้ จะพิจารณาจากเอกสารในการรับสมัคร
11. ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผูผ$านการเลือกสรร
เทศบาลเมืองยโสธร จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผูผ.านการเลือกสรร ในวันที่ 13
ธันวาคม 2561 เวลา ๑๐.00 น. เปนตนไป โดยป^ดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ สํานักงานเทศบาลเมือง
ยโสธร และทาง website : www.yasocity.com/web/main.html โดยเรียงตามลําดับคะแนนที่สอบได และจะ
ขึ้นบัญชีไวเป#นเวลา 1 ปF นับแต.วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต.ถามีการสรรหาและเลือกสรรอย.างเดียวกันนั้นอีกและได
ขึ้นบัญชีผูผ.านการเลือกสรรไดใหม.แลว บัญชีผูผ.านการเลือกสรรเดิมเป#นอันยกเลิก
12. การทําสัญญาจางผูผ$านการเลือกสรร
12.1 เทศบาลเมืองยโสธรจะทําสัญญาจางกับผูผ.านการเลือกสรรโดยความเห็นชอบของ
นายกเทศมนตรี โดยจะทําสัญญาจางคราวละไม.เกิน 1 ปF
12.2 การทําสัญญาจางจะเป#นไปตามลําดับคะแนนในแต.ละตําแหน.ง โดยเรียงลําดับจาก
ผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ แต.ถาผูนั้นไม.มารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางภายในเวลาที่กําหนดหรือมี
เหตุไม.อาจเขาปฏิบัติงานในตําแหน.งที่ผ.านการเลือกสรรไดใหเป#นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นในบัญชีผูผ.านการ
เลือกสรร
12.3 ในกรณีที่มีผูผ.านการเลือกสรรมากกว.าตําแหน.งที่ว.างและภายหลังมีตําแหน.งว.างใน
ตําแหน.งเดียวกัน เทศบาลเมืองยโสธรอาจพิจารณาจัดจางผูผ.านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผ.านการเลือกสรรที่
ยังไม.หมดอายุ หรือจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรใหม.ก็ได
อนึ่ง หากปรากฏว.าการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร มีการทุจริตหรือดําเนินการผิดพลาดอัน
อาจทําใหเกิดความไม.เป#นธรรม ใหผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรโตแยงหรือคัดคานภายใน ๑๕ วัน
ตามมาตรา ๔๔ แห.งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

