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สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว
๑๙๙ หมู ๗ ตําบลบางสน
อําเภอปะทิว ชพ ๘๖๑๖๐
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล, นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาประกาศเทศบาลตําบลปะทิว ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จํานวน ๑ ชุด
ด ว ยเทศบาลตํ า บลปะทิ ว อํ า เภอปะทิ ว จั ง หวั ด ชุ ม พร มี ค วามประสงค รั บ สมั ค รบุ ค คล
เพื่ อ การสรรหาและเลื อ กสรรเป น พนั ก งานจ า งทั่ ว ไป ตํา แหน ง คนงาน จํ า นวน ๑ อั ตรา ระหว า งวั น ที่
๙-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางดังกลาว เปนไปดวยความ
เรี ย บร อ ย จึ ง ขอความอนุ เ คราะห จ ากท า นเพื่ อ ป ด ประกาศประชาสั ม พั น ธ ก ารรั บ สมั ค รบุ ค คล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาประชาสั ม พั น ธ และขอขอบพระคุ ณ ในความร ว มมื อ
มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายมนตชัย โกษฐเพชร)
นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว

สํานักปลัดเทศบาล
โทร ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๑
โทรสาร ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๒

ประกาศเทศบาลตําบลปะทิว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
.............................
ดวยเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจาง
เป น พนั ก งานจ า ง ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ชุ ม พร
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร
ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง
๑.๑ พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงาน จํานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
สรรหาและการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไมเปนผูดาํ รงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูดาํ รงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(๗) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเคยเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่น ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการสวนทองถิ่น
หมายเหตุ - เทศบาลตําบลปะทิว ไมรับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร และไมอาจเขาสอบแขงขันเพื่อ
จัดจางเปนพนักงานจางได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
/ ผูที่ผาน...

-๒- ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผู บริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่ น
สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ข า ราชการหรื อ ลู ก จ า งสว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งของหน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูส มัครตองมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแตละตําแหนง ตามผนวก ก ที่แนบทายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูป ระสงคที่จ ะสมั ค รใหติ ดตอ ขอรั บ ใบสมั ครและสมั ค รดว ยตนเองต อเจ า หน า ที่
รับสมัครพรอมเอกสารและหลักฐานไดที่ สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว หมูที่ ๗ ตําบลบางสน อําเภอปะทิว
จัง หวั ดชุมพร ในระหวา งวันที่ ๙-๑๗ มิ ถุนายน ๒๕๖๓ ในวัน และเวลาราชการ และสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๑ ตอ ๑๔
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครเขา รับการสรรหาและการเลือกสรรเปน พนั กงานจา งต องยื่น ใบสมัครดว ย
ตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อดวยตนเอง ตอเจาหนาที่
รับสมัครพรอมหลักฐานดังตอไปนี้
๓.๒.๑ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกไมใสแวนตา ขนาด ๑ นิ้ว
ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
พรอมเขียนชื่อไวหลังรูปทุกรูป
จํานวน ๓ รูป
๓.๒.๔ ใบรับรองแพทยที่ออกใหไมเกิน ๑ เดือน (ฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สําเนาวุฒกิ ารศึกษา (ถามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ หลักฐานอื่น ๆ เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร
- คา ธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนง คนงาน ๕๐ บาท และจะไมคืน ใหไมวา กรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
(๑) ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รั บรองตนเองว าเป นผูมี คุณสมบัติทั่วไป และคุ ณสมบัติเฉพาะสํา หรับตํ าแหน งตรงตามประกาศรั บสมัครจริง
และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่สมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือ
วาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ สําหรับผูนั้นตั้งแตตน
/(๒) ผูสมัคร...

-๓(๒) ผูสมัครจะตองแจงสถานที่ติด ตอทางจดหมายลงทะเบีย นในเขตจา ยของการ
ไปรษณีย ไ วใ นใบสมั ค ร และในกรณี ที่ แ จ ง สถานที่ อ ยู ไ ม ชั ด เจนทํ า ให ไ ม ส ามารถติ ด ต อ ได ผูส อบแข ง ขั น
จะเรียกรองสิทธิ์ใดๆไมได
(๓) เปนหนา ที่ของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตา งๆเกี่ยวกับการสมัครสอบฯ
ในครั้งนี้ของเทศบาลตําบลปะทิว และประกาศของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
- เทศบาลตํ า บลปะทิ ว จะประกาศรายชื่ อผู มี สิ ท ธิ รั บ การประเมิ น สมรรถนะ ในวั น ที่
๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ โดยจะปดประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว
- เทศบาลตําบลปะทิว กําหนดประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลปะทิว
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคล เพื่อปฏิบัติงานใหยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใชสาํ หรับ
การปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่เทศบาลตําบลปะทิวกําหนด ซึ่งประกอบดวย
๕.๑ ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
๕.๒ ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในเรื่องตางๆที่จาํ เปนตอการปฏิบัติงาน
๕.๓ คุณลักษณะอื่นๆของบุคคล ซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
โดยรายละเอียดตาม ผนวก ข ทีแ่ นบทายประกาศนี้
๖. หลักเกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
เทศบาลตําบลปะทิว จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนสอบที่ได ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว โดยบัญชีรายชื่ อ
ดั งกล าวให เป นอั นยกเลิ กหรื อสิ้ นสุดผลไปเมื่ อครบกํา หนด ๑ ป นั บแต วั นประกาศรายชื่ อผู ผ านการสรรหา
และเลือกสรรเปนพนักงานจาง หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่เทศบาลตําบลปะทิวกําหนด ดังนี้
๘.๑ เทศบาลตําบลปะทิว จะทําสัญญาจางผูท่ผี านการเลือกสรรตามลําดับที่สอบได
๘.๒ ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวางและภายหลังมีอัตราวางในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตําบลปะทิวพิจารณาแลวเห็นว าสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะเรื่อง
เดียวกันได เทศบาลตําบลปะทิวก็อาจพิจารณาจัดจางผูที่ผานการสรรหาจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไม
หมดอายุได
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายมนตชัย โกษฐเพชร)
นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลปะทิว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
------------------------๑. ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางทั่วไป (กองชาง)
ชื่อตําแหนง คนงาน
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
๓. ระยะเวลาการจาง ไมเกิน ๑ ป
๔. อัตราวาง ๑ อัตรา
๕. คาตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
๖. สิทธิประโยชน ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ตามที่ทางราชการกําหนด
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หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางทัว่ ไป
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลปะทิว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้
ตําแหนง คนงาน
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

คุณสมบัติสวนบุคคล (ความเหมาะสมกับตําแหนง)
๑. ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆที่จาํ เปนตอการ
ปฏิบัติงาน
- ความรูเกี่ยวกับองคกร
๒. ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในเรื่องตางๆ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
- ความรูเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่สมัครเขารับ
การสรรหา
๓. คุณลักษณะอื่นๆซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน
- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา
- ทัศนคติและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- มนุษยสัมพันธ
- ปฏิภาณไหวพริบและการแกไขปญหา
เฉพาะหนา
- ประสบการณในการทํางานทีผ่ านมา

๑๐๐
๓๐

รวม

๑๐๐

วิธีการประเมิน
โดยวิธีการสัมภาษณ

๓๐

๔๐

เทศบาลตํา บลปะทิว จะดํา เนินการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจา งทั่ว ไป โดยยึ ดหลัก สมรรถนะ
ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เทศบาลกําหนด ดังนี้
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีก ารประเมินความเหมาะสมกั บ ตํา แหน ง หนา ที่จ ากประวั ติส วนตั ว
ประวั ติการศึกษา ประวัติการทํา งาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขา สอบ และจากการสัม ภาษณ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรูใน
ดานความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัว การเขากับ
ผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาคอยางอื่ น
เปนตน
การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
๑. ผูเขาสอบสัมภาษณแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนยิ ม
๒. ผูเขาสอบสัมภาษณตองนําบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวสอบ ไปในวันสอบคัดเลือก
เพื่อแสดงตน

๓. ผูเขาสอบสัมภาษณไปถึงสถานที่สอบตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด ผูใดไปถึงสถานที่สอบภายหลัง
ที่ไดดําเนินการสอบไปแลว กรรมการหรือเจาหนาที่ อาจพิจารณาไมใหเขารับการสอบได
๔. ใหไปรายงานตัวเพื่อรับฟงคําชี้แจงตามเวลาที่กําหนด โดยตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและ
บัตรประจําตัวสอบในการรายงานตัว
๕. รอการสอบ ณ สถานที่ที่กรรมการหรือเจาหนาที่จัดไวให
๖. คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ จะจัดใหผูมีสิทธิเขารับการสอบ เขารับการสอบตามลําดับ
๗. ตองเขารับการสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่จัดลําดับไว ผูใดไมปฏิบัติทายตามประกาศนี้ อาจไมได
รับอนุญาตใหเขารับการสอบ
๘. ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่อยางเครงครัด
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กําหนดการตาง ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลปะทิว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
-----------------------วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

วัน เดือน ป/เวลา
๑ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
๙ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

กําหนดการ
ปดประกาศรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบฯ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
- สอบสัมภาษณ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
ประกาศผลสอบฯ

หมายเหตุ
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

