ประกาศเทศบาลตาบลท่าไม้รวก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัด เทศบาลตาบลท่าไม้รวก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
***********************************
ด้วยเทศบาลตาบลท่าไม้รวก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จานวน ๔ ตาแหน่ง รวม ๙ อัตรา ประจาปี ๒๕๕๙
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๒๓ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ เทศบาลตาบลท่าไม้รวก
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๑.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน
- ผู้ดูแลเด็ก
- ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

จานวน ๒ อัตรา
จานวน ๓ อัตรา
จานวน ๓ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ากว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน หกสิบปีบริบูรณ์
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
- ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง

-๒- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงาน
เทศบาล
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
- ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
- ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือถูกพักงานจากทาง
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการอื่นและ
กรุงเทพมหานคร
- ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษหรือเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกหรือเลิกจ้างเพราะกระทาผิด
วินัยจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการอื่นและ
กรุงเทพมหานคร
- ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสอบ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ ภาคผนวก ก.)
๓. ระยะเวลาการจ้าง
- พนักงานจ้างตามภารกิจ มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่มีสัญญาจ้าง
- พนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่มีสัญญาจ้าง
๔. อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทนอื่น
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราค่าจ้าง ๙,๔๐๐ บาท/เดือน
๑.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน
อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
- ผู้ดูแลเด็ก
อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
- ผู้ช่วยช่างทุกประเภท
อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
(พร้อมทั้งได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๙.๓ / ว๑๓๗๒ ลง
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

-๓๕. วันเวลา สถานที่ รับสมัคร
- ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อ สรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลท่าไม้รวก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.) ได้ที่
สานักปลัด เทศบาลตาบลท่าไม้รวก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๓๒๔๕-๘๒๘๔ หรื อ ทาง Http://www.thamairuak.com ในระหว่ า งวั น ที่ ๑๖ – ๒๕ กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัครดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่งละ ๕๐ บาท
๖. เอกสารและหลักฐานการรับสมัครการสรรหาเพื่อเลือกสรรฯ
๖.๑ รูปถ่าย (หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา) ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
หกเดือน จานวน ๓ รูป
๖.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน สด.๙/สด.๔๓ (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ แล้ว) จานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ สาเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๖.๖ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน จานวน ๑ ฉบับ
๖.๗ สาเนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๖.๘ สาเนาเอกสารแสดงผลการเรียน จานวน ๑ ฉบับ
๖.๙ หลักฐานอื่นๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๖.๑๐ ให้ ผู้ ส มั ค รรั บ รองตนเองว่ า ได้ ยื่ น หลั ก ฐานเอกสารและมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศเทศบาลตาบลท่าไม้รวก หากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครรายใดขาด
คุณสมบัติดังกล่าว ถือว่าไม่มีสิทธิจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก ตามประกาศฯ
และเทศบาลตาบลท่าไม้รวก จะดาเนินคดีตามกฎหมาย(เอกสารทุกอย่างที่เป็นสาเนาต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง)
๗. เงื่อนไขในการสมัคร
- ผู้สมัครสามารถเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับรองคุณสมบัติของตนเองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่
กาหนด หากไม่เป็นไปตามที่กาหนดดังกล่าวให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามประกาศนี้

-๔๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เทศบาลตาบลท่าไม้รวก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับ การสรรหาเพื่อเลือกสรรฯ ในวันที่
๒๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ ณ ส านั ก งานเทศบาลต าบลท่ า ไม้ ร วก อ าเภอท่ า ยาง จั ง หวั ด เพชรบุ รี หรื อ ทาง
Http://www.thamairuak.com
๙. วันเวลาและสถานที่สอบ
เทศบาลตาบลท่าไม้รวกจะดาเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยคณะกรรมการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบาลท่าไม้รวก ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป
- ผู้สมัครสอบฯ ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา ๒๐ นาที เมื่อเลยกาหนดเวลาเข้าสอบไปแล้ว
๑๕ นาที ถือว่าไม่มีสิทธิเข้าสอบ
- ผู้สมัครสอบฯ จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพสตรี สวมกระโปรง รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ
สวมกางเกงขายาวสุภาพเรียบร้อย (ห้ามสวมรองเท้าแตะ)
๑๐. วิธีการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลท่าไม้รวก จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังนี้
- ประเภทพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ โดยวิ ธี ก ารสอบข้ อ เขี ย น และสอบสั ม ภาษณ์ โดย
คณะกรรมการสรรหาและเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานจ้ า งของเทศบาลต าบลท่ า ไม้ ร วก เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
ประกอบด้วย
สอบข้อเขียน
๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
๕๐ คะแนน
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๕๐ คะแนน
สอบสัมภาษณ์
๑๐๐ คะแนน
คะแนนรวม
๒๐๐ คะแนน
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลท่าไม้รวก เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย
สอบสัมภาษณ์
๕๐ คะแนน
สอบปฏิบัติ
๕๐ คะแนน
คะแนนรวม
๑๐๐ คะแนน
ผู้ที่จะผ่านการสรรหาเพื่อเลือกสรรฯ จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนแต่ละภาค

-๕๑๑. การตัดสินผลการสรรหาเพื่อเลือกสรรฯ
เทศบาลตาบลท่าไม้รวก จะทาการประกาศผลสอบในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลท่าไม้รวก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ Http://www.thamairuak.com โดย
จะประกาศขึ้นบัญชีเรียงลาดับจากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวม
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า
เทศบาลตาบลท่าไม้รวก จะทาการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันที่สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ไว้เป็นเวลา ๖๐ วัน หากมีการสอบในตาแหน่งเดียวกันนี้ก็ให้ยกเลิกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีนี้หรือแล้วแต่เทศบาลตาบลท่า
ไม้รวกเห็นสมควร
ผู้สอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีนี้ไว้ให้ใช้บรรจุเป็นพนักงานจ้างได้เฉพาะในสังกัดเทศบาลตาบลท่าไม้รวก
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น
๑๒. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง
เทศบาลตาบลท่าไม้รวก จะสั่งจ้างและแต่ งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ ที่ได้ประกาศขึ้น
บัญชีไว้ตามตาแหน่งที่สมัครสอบ ก็ต่อเมื่อเทศบาลตาบลท่าไม้รวก ได้รับ การอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเพชรบุรี (ก.ท.จ.เพชรบุรี)และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของ
พนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ ก.ท.จ.กาหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด เทศบาลตาบลท่าไม้รวก อาจถอดรายชื่อผู้นั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าไม้รวก

ภาคผนวก ก.
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลท่าไม้รวก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัด เทศบาลตาบลท่าไม้รวก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
*******************************************************
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก
เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคาสั่ง หรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว หรือให้ตรงกับกระดาษเทป หรือ
เทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก ที่จาแนกไว้แล้ว บันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือเทป หรือจานแม่เหล็กเพื่อใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขาซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ ๔๒ คา และภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่านาทีละ ๓๐ คา
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ในการใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา

๒. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
๒.๑ ชื่อตาแหน่ง

คนงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
๒.๒ ชื่อตาแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย
ของเด็กเล็ก สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
๒.๓ ชื่อตาแหน่ง

ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือช่างในการซ่อมบารุงติดตั้งปรับ ตรวจ แก้ไข ประกอบ และทดสอบเครื่องจักรกล
เครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้แรงงานกึ่งฝีมือและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

