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สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว
๑๙๙ หมู ๗ ตําบลบางสน
อําเภอปะทิว ชพ ๘๖๑๖๐
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล, นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาประกาศเทศบาลตําบลปะทิว ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๑ ชุด
ดวยเทศบาลตํ าบลปะทิ ว อําเภอปะทิ ว จังหวัดชุมพร มี ความประสงครับ สมัค รบุ คคล
เพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป น พนั ก งานจ า งทั่ ว ไป ตํ า แหน ง คนงาน จํ า นวน ๑ อั ต รา ระหว า งวั น ที่
๑๑-๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในวันและเวลา
ราชการ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเป นพนักงานจ างดังกล าว เปน ไปดวย
ความเรี ย บร อ ย จึ ง ขอความอนุ เคราะห 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)
นายกเทศมนตรีตาํ บลปะทิว

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

ประกาศเทศบาลตําบลปะทิว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
.............................
ดวยเทศบาลตํ าบลปะทิ ว อํ าเภอปะทิ ว จัง หวัด ชุมพร ประสงค จะรับสมัค รบุ คคลเพื่ อ
จัดจางเปนพนั กงานจาง ฉะนั้น อาศัยอํา นาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร
เรื่อ ง หลัก เกณฑ เกี่ย วกับ พนั ก งานจ าง ลงวัน ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการ
เลือ กสรร ข อ ๑๘ ขอ ๑๙ ข อ ๒๐ จึ งประกาศรับ สมัค รบุ คคลเพื่ อการสรรหาและการเลื อ กสรร โดยมี
รายละเอียด 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) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบ ริ หารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น
(๗) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(๘) ไมเคย...

-๒(๘) ไม เคยเป น ผู เคยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานอื่น ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการสวนทองถิ่น
หมายเหตุ - เทศบาลตําบลปะทิว ไมรับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร และไมอาจเขาสอบแขงขัน
เพื่อจัดจางเปนพนักงานจางได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
- ผูที่ ผ า นการสรรหาและการเลือ กสรรในวั น ที่ ทํ า สั ญ ญาจ า ง จะต อ งไม เป น ผู ดํ า รง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ ระบุไวในรายละเอี ยดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแตละตําแหนง ตามผนวก ก ที่แนบทายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูป ระสงคที่จะสมัครใหติดตอขอรับ ใบสมัครและสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่
รับสมัครพรอมเอกสารและหลักฐานไดที่ สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว หมูที่ ๗ ตําบลบางสน อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร ในระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ และสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๑ ตอ ๑๔
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจางตองยื่นใบสมัครดวย
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 สําเนาวุฒิการศึกษา (ถามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ หลัก ฐานอื่น ๆ เชน สําเนาใบเปลี่ย นชื่อ ชื่อสกุล สําเนาทะเบี ยนสมรส
(ถามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
๓.๓ คาธรรมเนียม…

-๓๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร
- คาธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนง คนงาน ๕๐ บาท และจะไมคืนใหไมวากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
(๑) ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตํ าแหนงตรงตามประกาศรับสมั ครจริง
และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน งที่ สมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด
ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ สําหรับผูนั้นตั้งแตตน
(๒) ผูสมัครจะตองแจงสถานที่ติดตอทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการ
ไปรษณี ย ไว ในใบสมัค ร และในกรณี ที่ แ จงสถานที่ อ ยูไม ชั ดเจนทํ าให ไม ส ามารถติ ด ต อ ไดผู ส อบแขงขั น
จะเรียกรองสิทธิ์ใดๆไมได
(๓) เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตางๆเกี่ยวกับการสมัครสอบฯ
ในครั้งนี้ของเทศบาลตําบลปะทิว และประกาศของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
- เทศบาลตํ าบลปะทิ ว จะประกาศรายชื่ อผู มี สิ ท ธิ รั บการประเมิ น สมรรถนะ ในวั นที่
๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดยจะปดประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว
- เทศบาลตําบลปะทิว กําหนดประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน
พนักงานจาง ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมเทศบาลตําบลปะทิว
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
หลั กเกณฑ การเลือกสรรบุคคล เพื่ อปฏิ บัติงานใหยึดหลั ก “สมรรถนะ” ที่จํ าเป นตองใช
สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่เทศบาลตําบลปะทิวกําหนด ซึ่งประกอบดวย
๕.๑ ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
๕.๒ ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในเรื่องตางๆที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
๕.๓ คุณลักษณะอื่นๆของบุคคล ซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
โดยรายละเอียดตาม ผนวก ข ที่แนบทายประกาศนี้
๖. หลักเกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํา
กวารอยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได

/๗.การประกาศ...

-๔๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผา นการเลือกสรร
เทศบาลตํ าบลปะทิ ว จะประกาศรายชื่ อผูผ านการเลื อกสรรตามลํ าดั บรายชื่อผู ผ านการ
เลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบที่ได ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว โดยบัญชี
รายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบกําหนด ๑ ป นับแตวันประกาศรายชื่อผูผานการสรรหา
และเลือกสรรเปนพนักงานจาง หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ ใหมแลวแต
กรณี
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่เทศบาลตําบลปะทิวกําหนด ดังนี้
๘.๑ เทศบาลตําบลปะทิว จะทําสัญญาจางผูที่ผานการเลือกสรรตามลําดับที่สอบได
๘.๒ ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวางและภายหลังมีอัตราวางในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตําบลปะทิวพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะเรื่อง
เดียวกันได เทศบาลตําบลปะทิวก็อาจพิจารณาจัดจางผูที่ผานการสรรหาจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไม
หมดอายุได
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมนตชัย โกษฐเพชร)
นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลปะทิว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
------------------------๑. ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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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หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางทั่วไป
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลปะทิว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้
ตําแหนง คนงาน
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

คุณสมบัติสวนบุคคล (ความเหมาะสมกับตําแหนง)
๑. ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน
- ความรูเกี่ยวกับองคกร
๒. ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในเรื่องตางๆ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
- ความรูเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่สมัครเขารับ
การสรรหา
๓. คุณลักษณะอื่นๆซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน
- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา
- ทัศนคติและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- มนุษยสัมพันธ
- ป ฏิ ภาณ ไหวพ ริ บ และการแก ไ ขป ญ ห า
เฉพาะหนา
- ประสบการณในการทํางานที่ผานมา

๑๐๐
๓๐

รวม

๑๐๐

วิธีการประเมิน
โดยวิธีการสัมภาษณ

๓๐

๔๐

เทศบาลตําบลปะทิว จะดําเนินการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางทั่วไป โดยยึดหลักสมรรถนะ
ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เทศบาลกําหนด ดังนี้
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับ ตําแหนงหน าที่จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณเพื่ อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรู
ในดานความสามารถ ประสบการณ ทว งทีวาจา อุปนิสัย ทัศ นคติ จริยธรรม และคุณ ธรรม การปรับ ตัว
การเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิ ก
ภาคอยางอื่น เปนตน

การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
๑. ผูเขาสอบสัมภาษณแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม
๒. ผูเข าสอบสั มภาษณ ตอ งนํ าบัตรประจํ าตัวประชาชนและบั ต รประจําตัวสอบ ไปในวัน สอบ
คัดเลือกเพื่อแสดงตน
๓. ผูเขาสอบสัมภาษณไปถึงสถานที่สอบตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด ผูใดไปถึ งสถานที่ สอบ
ภายหลังที่ไดดําเนินการสอบไปแลว กรรมการหรือเจาหนาที่ อาจพิจารณาไมใหเขารับการสอบได
๔. ใหไปรายงานตัวเพื่อรับ ฟงคําชี้แจงตามเวลาที่กําหนด โดยตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
และบัตรประจําตัวสอบในการรายงานตัว
๕. รอการสอบ ณ สถานที่ที่กรรมการหรือเจาหนาที่จัดไวให
๖. คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ จะจัดใหผูมีสิทธิเขารับการสอบ เขารับการสอบตามลําดับ
๗. ต องเข ารับ การสอบกั บกรรมการตามที่ เจ าหน าที่จัดลํ าดั บไว ผูใดไม ปฏิ บั ติ ทายตามประกาศนี้
อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการสอบ
๘. ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่อยางเครงครัด
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กําหนดการตาง ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลปะทิว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
-----------------------วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

วัน เดือน ป/เวลา
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๘ มกราคม ๒๕๖๔
๑๑ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

กําหนดการ
หมายเหตุ
ปดประกาศรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบฯ
ณ สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บล
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
ป ะ ทิ ว อํ า เภ อ ป ะ ทิ ว
- สอบสัมภาษณ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง จังหวัดชุมพร
ประกาศผลสอบฯ

