ประกาศเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
..................................................................
ด้วย เทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประสงค์จะรั บสมัครบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี
(ก.ท.จ.สระบุรี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ข้อ 18
และข้อ 19 จึงประกาศรับบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
จานวน 3 อัตรา
สังกัด กองการศึกษา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตาแหน่ง คนงาน
จานวน 1 อัตรา
สังกัด สานักปลัดเทศบาล
2. ตาแหน่ง คนงาน
จานวน 1 อัตรา
สังกัด กองช่าง
3. ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ
จานวน 2 อัตรา
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. ตาแหน่ง คนงาน
จานวน 1 อัตรา
สังกัด กองการศึกษา
รายละเอียดตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก – ข)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (ในวันทาสัญญาจ้าง)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
/5) ไม่เป็น...

-2(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลู กจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และต้ อ งน าใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ ง ออกให้
ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็ น โรคต้องห้ ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลั กษณะต้องห้ ามส าหรั บ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.2.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
สังกัด กองการศึกษา
2.2.2 พนักงานงานจ้างทั่วไป
1. ตาแหน่ง คนงาน
สังกัด สานักปลัดเทศบาล
2. ตาแหน่ง คนงาน
สังกัด กองช่าง
3. ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. ตาแหน่ง คนงาน
สังกัด กองการศึกษา
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบได้ ณ สานักงานเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จัง หวัดสระบุรี ระหว่า งวัน ที่ 30 พฤศจิก ายน 2564 ถึงวัน ที่ 14
ธัน วาคม 2564 ในวัน และเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอีย ดได้ที่ งานการเจ้า หน้า ที่
สานักปลัดเทศบาล หรือทางโทรศัพท์ 0-3634-6906 ต่อ ๑๖
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัครเพื่อรับ การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ดังต่อไปนี้
/1 รูปถ่ายหน้าตรง...

-31 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2535) ว่าด้วยโรค ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
5. ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน ว่าเป็นผู้มีความรู้และความสามารถ
สาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฯลฯ จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.๓ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มี สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่
17 ธันวาคม 2564 ณ สานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก และจะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันที่
21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น ณ สานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลต าบลมวกเหล็ ก จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการเลื อกสรรตามล าดั บคะแนนสอบที่ ได้
ในวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕64 ณ สานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรื อสิ้น สุดผลไปเมื่อเลื อกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วัน ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

/8. การจัดทา...

-48. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตาบลมวกเหล็กกาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายสิทธิวชั ร์ หวังสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑) เพศชาย หรือ เพศหญิง
๒) มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
๓) มีหนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัย
ประถมศึกษาให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
๔) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ ดู แ ลเด็ ก เล็ ก ของเทศบาลต าบลมวกเหล็ ก หรื อ ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
มอบหมาย
การบรรจุและค่าตอบแทน
๑) ระยะเวลาการจ้าง
๒) อัตราว่าง
๓) อัตราค่าตอบแทน
๔) ค่าครองชีพชั่วคราว

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปี
จานวน 3 อัตรา
เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
เดือนละ 2,0๐๐ บาท

ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. ตาแหน่ง คนงาน

จานวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป หรือปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การบรรจุและค่าตอบแทน
๑) ระยะเวลาการจ้าง
๒) อัตราว่าง
๓) อัตราค่าตอบแทน
๔) ค่าครองชีพชั่วคราว

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 1 ปี
จานวน 3 อัตรา
เดือนละ 9,000 บาท
เดือนละ 1,0๐๐ บาท
/2. ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ...

-22. ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ

จานวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป หรือปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การบรรจุและค่าตอบแทน
๑) ระยะเวลาการจ้าง
๒) อัตราว่าง
๓) อัตราค่าตอบแทน
๔) ค่าครองชีพชั่วคราว

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 1 ปี
จานวน 2 อัตรา
เดือนละ 9,000 บาท
เดือนละ 1,0๐๐ บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
หมายเหตุ :- ส าหรั บ เงิ น ค่ า ตอบแทนและเงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ ตามที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีกาหนด
-----------------------------------------------

ภาคผนวก ข
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสรรถนะ
แนบท้ายตามประกาศเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
2. พนักงานงานจ้างทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง คนงาน
ชื่อตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ
วัน เดือน ปี
21 ธันวาคม 2564

เวลาประเมินสมรรถนะ
09.00 น. - 12.00 น.

วิธีการสรรหา
- สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

