
 
ประกาศเทศบาลต าบลโคกกรวด 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
************************ 

 

 ด้วยเทศบาลต าบลโคกกรวด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างทั่ ว ไป ของเทศบาลต าบลโคกกรวด  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามมาตรา  15 และมาตรา  23                 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  25  มิถุนายน  
พ.ศ. 2547  หมวด 4  ข้อ 18 และข้อ 19  เทศบาลต าบลโคกกรวด  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 พนักงานจ้างทั่วไป    
 ต าแหน่ง คนงาน    จ านวน  4 อัตรา 
 ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน  1 อัตรา 
 ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จ านวน  3 อัตรา 

    

 2.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.1  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามเอกสารที่ก าหนดไว้ท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1 ต าแหน่ง คนงาน เอกสารหมายเลข 2 ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ เอกสาร
หมายเลข 3  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ )  
  

  ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ณ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบล 
โคกกรวด ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)    
  

 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครโดย
กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ          
เพ่ือมายืน่ในวันรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ดังนี้ 
  3.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า  ขนาด 1  นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – นามสกุล  ด้านหลังรูปถ่าย  จ านวน  3  รูป   
  3.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  2  ฉบับ 
  3.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  2  ฉบับ 
  3.4  ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือใบแสดงผลการศึกษา  จ านวน  2  ฉบับ 
 
         /ใบรับรองแพทย์... 
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  3.5  ใบรับรองแพทย์  รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) ซึ่งออกไม่เกิน  1 เดือน  
จ านวน  1  ฉบับ  
  3.6 ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ จ านวน 2 ฉบับ (ส าหรับต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) 
  3.7  หลักฐานอ่ืน  ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ใบการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (ในกรณีชื่อ – นามสกุลใน
หลักฐานการรับสมัครไม่ตรงกัน)  ใบส าคัญการสมรส   ใบทหารกองเกิน (สด.9)  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/
รถจักรยานยนต์  ใบรับรองการผ่านงานหรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร 
 

  การรับสมัครครั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เทศบาล
ต าบลโคกกรวดก าหนด 
 4.ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา  
09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลโคกกรวด 
 

 5.หลักสูตรและวิธีการสรรหาส าหรับต าแหน่งคนงาน ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
 เทศบาลต าบลโคกกรวด จะด าเนินการเลือกสรรบุคคลเ พ่ือปฏิบัติ งานโดยยึดหลักความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ในการท างานที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่รับสมัครเลือกสรร 
โดยวิธีสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 -ความรู้ความสามารถที่ใช้ในต าแหน่ง  30  คะแนน 
 -ความรู้ความสามารถพิเศษที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  30 คะแนน 
 -บุคลิกภาพ  20 คะแนน 
 -ปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน 
 -การแต่งกาย  10 คะแนน 
 6.หลักสูตรและวิธีการสรรหาส าหรับต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
 เทศบาลต าบลโคกกรวด จะด าเนินการเลือกสรรบุคคลเ พ่ือปฏิบัติ งานโดยยึดหลักความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ในการท างานที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่รับสมัครเลือกสรร 
โดยวิธีสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฎิบัติ  คะแนนเต็ม  100  คะแนน ประกอบด้วย 
 -ความรู้ความสามารถที่ใช้ในต าแหน่ง  10  คะแนน 
 -ความรู้ความสามารถพิเศษที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  10 คะแนน 
 -บุคลิกภาพ  10 คะแนน 
 -ปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน 
 -การแต่งกาย  10 คะแนน 
 -ทดสอบภาคปฎิบัติ  50 คะแนน 
 7. ประกาศ  วัน  เวลา  และสถานที่เข้ารับการเลือกสรร 
  ก าหนดสัมภาษณ์  ในวันที่ 25  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลโคกกรวด และทดสอบภาคปฎิบัติส าหรับต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
    
         /ประกาศรายชื่อ...  
 
 
 
 




