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เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
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ตามที่ เ ทศบาลตํ า บลกํ า แพง ได้ รั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น พนั ก งาน
สถานธนานุบาล ในตําแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด จํานวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ และได้ดําเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง และสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
ณ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตําบลกําแพงและห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลกําแพง นั้น
บัดนี้ การดําเนินการสอบแข่งขันฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงอาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๔๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ ยวกั บการสอบแข่ งขั นเพื่อบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง บุคคลเป็น พนั กงานสถานธนานุบาล ประกอบกั บระเบีย บ
สํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.๒๕๕๑ จึงประกาศผลการสอบแข่งขันฯ โดยเรียงลําดับ
จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อฯ แนบท้ายประกาศนี้
อนึ่ง เทศบาลตําบลกําแพงได้กําหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานสถานธนานุบาลไว้ ดังนี้
๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกัน
นั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ ในกรณีที่ได้มี
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุเกิน ๒ ปี
หรือก่อนการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณีก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนนั้นยังมีผลใช้ได้
ต่อไป แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๒ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี
๒. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ได้ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น คือ
- ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบได้แล้ว
- ผู้นั้นได้สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบได้
- ผู้ นั้ น ไม่ มารายงานตั ว เพื่ อรั บ การบรรจุ ภ ายในเวลาที่ เ ทศบาลตํ า บลกํ า แพงกํ า หนด แต่ ทั้ ง นี้
ให้เวลาผู้สอบได้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือให้มารายงานตัว
- ผู้ นั้ น มี เ หตุ ที่ ไ ม่ อ าจเข้ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกํ า หนดที่ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ในตํ า แหน่ ง ที่ ส อบได้
เช่น ไม่จัดทําสัญญาจ้างและสัญญาค้ําประกัน ขาดคุณสมบัติในการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นต้น
๓. การสอบแข่ง ขันครั้งนี้ผู้ สอบแข่งขัน ฯ ได้ตรวจสอบรับรองตนเองแล้วว่า เป็น ผู้มีคุณ สมบัติ ทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามที่กําหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้แล้ว หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติ โดยจะไม่บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรณียังไม่ถึงลําดับที่ที่บรรจุ และจะพิจารณาให้ออกจาก
การเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
/๔. การทํา...

-๒๔. การทําสัญญาจ้างและสัญญาค้ําประกันผู้สอบแข่งขันได้เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาล ตําแหน่งรักษาสถานที่และความสะอาด ต้องมีหลักทรัพย์ค้ําประกันทันที จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่น ห้าพันบาทถ้วน) โดยต้องทําสัญญาจ้ างและสั ญญาค้ําประกันให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วัน ที่
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ หากไม่ทําสัญญาภายในกําหนดเวลาดังกล่าวจะถือเป็นหลักเกณฑ์สําคัญในการพิจารณา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล หรือให้พ้นจากตําแหน่งดังกล่าว
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔

(นายวิชิต แซ่ลิ่ม)
นายกเทศมนตรีตําบลกําแพง
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