
 
 
       

ประกาศเทศบาลตําบลหนองแค 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

***************** 

ดวย   เทศบาลตําบลหนองแค  มีความจําเปนท่ีจะตองจางบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจ  
จํานวน  13  อัตรา  เพ่ือปฏิบัติงานในสวนราชการกองการศึกษา  

ฉะนั้น   จึงเปดรับสมัครบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเขารับราชการเปน พนักงานจางตามภารกิจ   
จํานวน  13  อัตรา  ระยะเวลาการจาง  1  ป  2  เดือน  ตั้งแตวันท่ี  1  สิงหาคม   2565                         
ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2566  รายละเอียดดังนี้  

1.  กองการศึกษา    จํานวน  13 อัตรา 
 1.  ตําแหนงผูชวยครู    จํานวน  13 อัตรา 

 ผูท่ีจะสมัครจะตองมีคุณสมบัติของลูกจางตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระบุรี  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  ขอ  4  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  2547  ดังนี้ 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบป    
  (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิต            
ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปน
ลักษณะตองหามเบื้องตน   

   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
   (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค)  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
   (ง)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

   (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ี                   
      ในพรรคการเมือง 
(6)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 
(7)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด       
      ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ
(8)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  
      หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(9)  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน                            
      ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

      (10)  ความรู  มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร  หรือทางอ่ืนท่ี     
                            ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้   
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           -    ตําแหนงผูชวยครู  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน 
   -  อัตราคาจางเดือนละ  15,000  บาท 

2.  การรับสมัคร 

  ผูท่ีประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานจางตามภารกิจ  ขอรับและยื่นใบสมัคร
ดวยตนเอง  ตอเจาหนาท่ีรับสมัคร   ณ  งานการเจาหนาท่ี   สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองแค                          
ในระหวางวันท่ี  13  –  24  มิถุนายน  2565   ไดในวันเวลาราชการ  (เวนวันหยุดราชการ ) 

3.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร 

  ผูสมัครตองยื่นในสมัครดวยตนเอง  ตอเจาหนาท่ีรับสมัคร  พรอมดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
  (1)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมสวมแวนตาตํา  ขนาด 3 × 4 ซ.ม. ถายมาแลว   
ไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  2  รูป  และใหผูสมัครลงนามรับรองหลักฐานหลังรูปสมัคร 

(2)  ทะเบียนบานพรอมท้ังภาพถายสําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 
  (3)  บัตรประจําตัวประชาชนพรอมภาพถายสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 
  (4)  ใบสุทธิ  ประกาศนียบัตร  ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรอง  อยางใดอยางหนึ่ง                     
พรอมสําเนาภาพถาย  จํานวน 1 ฉบับ 
  (5)  ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง  ท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามขอ 1(4)                   
ซ่ึงออกใหไมเกิน  30  วัน  นับถึงวันเปดรับสมัคร 
  (6)  ส.ด.9  (กรณีผูท่ียังไมไดรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเขารับราชการทหาร) ส.ด.43                 
หรือ  ส.ด.8  (กรณีผูท่ีผานการตรวจการคัดเลือกหรือผานการรับราชการทหารมาแลว) พรอมภาพถายสําเนา                      
จํานวน  1  ฉบับ  
           (7)  หลักฐานอ่ืน ๆ   เชน   ใบอนุญาตขับรถยนต  ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส   
(ถามี)  พรอมภาพถายสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
 

  4.  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

  4.1  เทศบาลตําบลหนองแค  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ  และหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองแค  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี                 
27  มิถุนายน  2565 

  4.2  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะประกาศกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบขอเขียน  
สอบสัมภาษณ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ  และวันสอบคัดเลือกฯ  ใหทราบตามประกาศเทศบาลตําบล
หนองแค  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองแค  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  ในวันท่ี  29  มิถุนายน  
2565 

5.  การพิจารณาคัดเลือก 

  คณะกรรมการฯ ท่ีไดรับการแตงตั้ง  จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูมีความรู            
ความสามารถเปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครู   ในวันท่ี  8  กรกฎาคม  2565    
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  6.  ผลการคัดเลือก 

  เทศบาลตําบลหนองแค  จะประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจางตามภารกิจ  
ตําแหนงผูชวยครู   ในวันท่ี   10  กรกฎาคม  2565   โดยเรียงลําดับตามคะแนนท่ีได  ณ  สํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองแค  หรือทางเว็บไซต  www.nongkhae.go.th  โดยบัญชีดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไป
เม่ือครบกําหนด  1  ป  นับจากวันข้ึนบัญชี   

  7.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก 

  ผูผานการคัดเลือกเปนพนักงานจางตามภารกิจจะตองทําสัญญาจางตามท่ี   เทศบาลตําบล
หนองแค  เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี  ตามลําดับท่ีข้ึนบัญชีไว  
และจะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง   รายละเอียดแนบทายประกาศฯ  นี้             

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

                                          ประกาศ   ณ  วันท่ี   30  พฤษภาคม    พ.ศ.  2565 
  
 

                                                           (นายสุนทร  เข็มนาค) 
                                                      นายกเทศมนตรีตําบลหนองแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุเขาเปนพนักงานจาง   
เทศบาลตําบลหนองแค  จังหวัดสระบุรี 

*********************************************************** 
1.    ชื่อ       ชื่อสกุล 
2.    สัญชาติ  ศาสนา   เกิดวันท่ี  เดือน       พ.ศ. 
       อายุ ป เดือน  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  
3.    ตําบลท่ีเกิด     อําเภอ    จังหวัด 
4.    ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี        หมูท่ี ตรอก/ซอย   ถนน 
       ตําบล    อําเภอ     จังหวัด 
5.    สถานภาพทางครอบครัว  (  ) โสด (  ) สมรส     (  ) หมาย     (  ) แยกกันอยูโดยมิไดหยาขาดตามกฎหมาย     
6.    ชื่อคูสมรส     สัญชาติ      ศาสนา      อาชีพ 
7.    ชื่อบิดา     สัญชาติ      ศาสนา      อาชีพ 
8.    ชื่อมารดา     สัญชาติ      ศาสนา      อาชีพ 
9.    วุฒิการศึกษาท่ีใชสมัคร 
       จากสถานการศึกษา 
10.  ความรูความสามารถพิเศษ 
11.  รูภาษาตางประเทศภาษาใด  เพียงใด 
12.  ไดเคยทํางานในตําแหนง            สถานท่ีทํางาน                และออกงานหรือ 
      เทศบาล    เม่ือวันท่ี      เหตุท่ีออกจากงาน 
13.  ขณะนี้มีอาชีพ     สถานท่ีทํางาน 
14.  ขอสมัครเขาทํางานท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  ในตําแหนง 
      สังกัดสํานัก/กอง 
      ประเภทพนักงานจางท่ีสมัครคัดเลือก 
 1.   พนักงานจางตามภารกิจ   2.   พนักงานผูเชี่ยวชาญพิเศษ     3.   พนักงานจางท่ัวไป 
15.  ขาพเจาขอปฏิญาณ  และใหคํารับรองโดยสัตยจริงวา  ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติของพนักงานจางครบถวน
ตามท่ีไดระบุไวตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีและประกาศเทศบาลตําบลหนองแค 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีกลาวขางตนนั้นเปนความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)      
      ผูสมัคร 
                  (     )  
     ยื่นใบสมัคร  วันท่ี เดือน   พ.ศ.   


	พนักงานจ้างตามภารกิจ

