ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
**********************************************
ด้ว ยเทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
(พ.ศ.2564 – 2566) โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็น
สำคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานยุติธรรม และโปร่งใส เพื่ อรองรับการตรวจตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
อาศั ย อำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนั ก งานแทศบาลจั ง หวั ด นครปฐม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขเกี่ ย วกั บ พนัก งานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลบางหลวง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป
(1) คนงาน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล
จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่กิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับพนักงานเทศบาล
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่ เ ป็ น ผู ้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

-/2.2 คุณสมบัติ...

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
หน้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตำแหน่ ง ลั ก ษณะงานที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ร ายละเอี ย ดตามที่
เทศบาลตำบลบางหลวงกำหนด รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.)
3. การรับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัค ร สามารถขอรั บ ใบสมั ครและยื่ น ใบสมั ครด้ว ยตนเองได้ ระหว่างวั น ที่
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาล
ตำบลบางหลวง เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หรือสามารถสอบถาม
ข้อมูลทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3431-0972 ในวันเวลาราชการ
3.1 หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมกับใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ที่ได้ระบุผ่านการตรวจสุขภาพและออกให้ไม่เกิน 30 วันนับถึงวันสมัคร
(7) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 50 บาท (จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
3.3 วิธีการสมัคร
(1) ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง
(2) ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลั กฐาน
ประกอบการรับสมัครตามที่กำหนด
(3) เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องแล้วจะ
มอบบัตรประจำตัวให้แก่ผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องเก็บรักษาบัตรประจำตัวนี้ไว้ตลอดการสรรหา และเลือกสรร
และต้องนำมาแสดงทุกครั้งที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หรือเมื่อมาติดต่อเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
3.4 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะต้องกรอก รายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบั ติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือข้อความที่
แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง
เทศบาลตำบลบางหลวง จะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร หรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามแต่กรณี
-/4.การประกาศ...

-34. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลบางหลวง จะประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร โดยจะเรียงลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป โดยปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบางหลวงและ Facebook เทศบาลตำบล
บางหลวง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3431-0972 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ห มายเลข
0-3431-0972 งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
5. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน กำหนดให้มีสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
และการทดสอบสมรรถนะปฏิบัติงานจริง ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (100 คะแนน) รายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข.)
5.1 สอบข้อเขียน (ปรนัย) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
5.2 ทดสอบสมรรถนะปฏิบัติงานจริง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
6. เกณฑ์การตัดสินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และการทดสอบสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ผู้ส อบผ่านจะต้ อ งได้ ค ะแนนภาคความรู้ ความสามารถทั ่ว ไป และการทดสอบสมรรถนะ
การปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ
สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
7. การประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและการทดสอบสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน
เทศบาลตำบลบางหลวง จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบางหลวงและ
Facebook เทศบาลตำบลบางหลวง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3431-0972 งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล
8. ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ การสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ด้วยการ
สอบสัมภาษณ์
กำหนดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 10.00 น. เป็น ต้น ไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
9. เกณฑ์การตัดสิน ผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ผู้สอบผ่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
10. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
เทศบาลตำบลบางหลวง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ในวั น ที่ 15 สิ ง หาคม พ.ศ. 2565 ตั ้ ง แต่ เ วลา 10.00 น. เป็ น ต้ น ไป โดยปิ ด ประกาศไว้ ท ี ่ บ อร์ ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบางหลวงและ Facebook เทศบาลตำบลบางหลวง หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-3431-0972 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมกัน
สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีได้ คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ สอบได้ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีกจะให้ผู้สมัครก่อน
เป็นผู้ที่ได้ลำดับที่สูงกว่า (โดยพิจารณาจากลำดับที่สมัคร)
-/โดยกำหนด...

-4โดยกำหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ ม ากกว่ าจำนวนอั ตราว่ า งและภายหลั งมี อั ตราว่ า งในงานลั ก ษณะเดียวกั นหรื อ คล้า ยคลึ ง กั น
ซึ่งเทศบาลตำบลบางหลวง พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่ องเดียวกันได้ เทศบาลฯอาจ
พิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ที่ยังไม่
หมดอายุนี้ก็ได้
8. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล
ตำบลบางหลวง ตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้
9. ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
พนักงานจ้างทั่วไป กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี โดยอาจจะมีการต่อสัญญาได้
และได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 9,000 บาท รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อีก เช่น การลา
การรับค่าตอบแทนระหว่างลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน การประกันสังคมและสิทธิอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ ฯลฯ
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

(นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง

ภาคผนวก ก.
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
****************************************************
ตำแหน่งประเภท
ชื่อตำแหน่ง
สังกัดหน่วยงาน
ระยะเวลาการจ้าง
อัตราว่าง

พนักงานทั่วไป
คนงาน
สำนักปลัดเทศบาล
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี โดยอาจจะมีการต่อสัญญาได้
จำนวน
1
อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวมทั้งหมด 10,000 บาท

ภาคผนวก ข.
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เรื่อง รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ตำแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
๑.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (กาค ก.)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลตำบลบางหลวง เหตุการณ์ปัจจุบันด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม บริบทในท้องถิ่น/ชุมชน
2.ทดสอบสมรรถนะการปฏิบัติงาน
๓.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
๓.๑ ประวัติส่วนตัว
๓.๒ ประวัติการทำงาน
๓.๓ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๓.๔ มนุษยสัมพันธ์
๓.๕ ทัศนคติและแรงจูงใจ
๓.๖ ความมั่งคงในอารมณ์
๓.๗ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓.๘ คุณธรรมและจริยธรรม
รวม

50

โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(ปรนัย)

50
100

ทดสอบการปฏิบัติงานจริง
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

200

