สําเนาคู่ฉบับ

ประกาศเทศบาลตําบลวังหว้า
เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตัง้ บุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
…………………..............…………
ด้วยเทศบาลตําบลวังหว้า อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะรับสมัคร
สรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๙ และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ประกอบกับ ข้อ ๑๙ และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ตําแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66) ดังนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป หมายความว่า พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไป
ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัตงิ าน และมีระยะเวลาการจ้างในช่วงสั้น ๆ ไม่เกิน 1 ปี
2. ตําแหน่งที่รับสมัคร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.1 พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานประจํารถขยะ

จํานวน 1 อัตรา

3. คุณสมบัตขิ องผูม้ ีสทิ ธิสมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
3.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สําหรับพนักงานเทศบาล
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(8) ไม่เป็น…

-2(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามที่กําหนด รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
4. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.wangwa.go.th หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ได้ที่ สํานักปลัด เทศบาลตําบลวังหว้า ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕45-5100
5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ พร้อมด้วยหลักฐาน
ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
5.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
5.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
5.3 สําเนาวุฒิการศึกษาหรือรายงานผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ
5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
๑ ปี จํานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ตําแหน่งที่สมัคร หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
5.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย จํานวน
๑ ฉบับ
5.6 สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.43/สด.9) จํานวน 1 ฉบับ
5.7 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบหย่า จํานวน
๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศการรับสมัครฯ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ครบถ้วน เทศบาลตําบลวังหว้าจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สําหรับตําแหน่งที่สมัครในอัตรา
คนละ 1๐๐ บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-) โดยชําระในวันรับสมัคร เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ กําหนดวัน เวลา สถานที่ และการประกาศผลการ
สรรหาและเลือกสรร
7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตําบลวังหว้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลวังหว้า และทางเว็บไซต์ www.wangwa.go.th
/ 7.2 กําหนดวัน…

-37.2 กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตํ า บลวั งหว้า จะดํ าเนิ น การสรรหาและเลือ กสรรเพื่อ ประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐ - 12.00 น. ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลวังหว้า
7.3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตํ า บลวั ง หว้ า จะดํ า เนิ น การประกาศผลการสรรหาและเลื อ กสรร
ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลวังหว้า และทางเว็บไซต์ www.wangwa.go.th
8. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตําบลวังหว้า กําหนดหลักเกณฑ์การเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
“สมมรรถนะ” ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่เทศบาลตําบลวังหว้ากําหนด ซึ่งประกอบด้วย
(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(ภาคผนวก ข)
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามที่เทศบาล
ตําบลวังหว้ากําหนด โดยได้คะแนนการประเมินในแต่ละด้านไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
10.๑ เทศบาลตําบลวังหว้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดย
เรียงลําดับที่จากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ
กรณีประเมินสมรรถนะโดยวิธีการปฏิบัติจริง และการสัมภาษณ์ หากคะแนนรวม
เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีก จะให้
ผู้ที่ได้คะแนนการปฏิบัติจริงมากกว่าอยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากคะแนนการปฏิบัติจริงเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้เลข
ประจําตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
กรณีป ระเมิ นสมรรถนะโดยวิธีการสั มภาษณ์ หากคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ไ ด้เลข
ประจําตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
10.๒ เทศบาลตําบลวังหว้า จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้เป็นเวลา ๑ ปี
นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรตําแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรได้ในตําแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
10.3 กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจํานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง
ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตําบลวังหว้าพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มี
สมรรถนะเรื่องเดียวกันได้ นายกเทศมนตรีตําบลวังหว้า โดยความเห็นของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง หวั ดสุ พรรณบุ รี ก็อ าจพิจ ารณาจัดจ้ างผู้ผ่ านการเลื อกสรรจากบัญชีร ายชื่ อผู้ ผ่านการเลื อกสรรที่ ยั งได้
หมดอายุก็ได้
10.4 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็น
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
/(๑) ผู้นนั้ …

-4(๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์รับการจ้างในตําแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่ผู้มี
อํานาจสั่งจ้างกําหนด และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(๓) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จ้างใน
ตําแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
11. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง
11.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรในแต่ละตําแหน่ง ตามตําแหน่งว่างของเทศบาล
11.๒ ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และถึงลําดับที่ที่จะได้รับการจ้าง มีคุณวุฒิ
การศึกษาที่สูงกว่าที่กําหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะนํามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนไม่ได้
11.๓ การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน และทําสัญญาจ้าง เทศบาลตําบลวังหว้า จะแจ้ง
ให้ทราบภายหลังจากรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อทราบ
๑2. ระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี และจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ผลการประเมินต้องไม่ต่ํากว่าระดับดี
ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สํานักปลัด เทศบาลตําบลวังหว้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕45-5100 ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม)
นายกเทศมนตรีตําบลวังหว้า
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ประเภทพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างทัว่ ไป

ชื่อตําแหน่ง

คนงานประจํารถขยะ

จํานวนตําแหน่งว่าง

1 อัตรา

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนําขยะ
มูลฝอยไปทําลายยังที่ทําลาย หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ในเรื่องบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถบรรทุกขยะ
ระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินคราวละ 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
(บาท)
9,000

เงินเพิม่ การครองชีพ
(บาท)
1,000

รวมค่าตอบแทน
(บาท)
10,000

-6ภาคผนวก ข
การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
..............................................
ชื่อ

.

ประเภทพนักงานจ้าง
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง
 พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ

ระยะเวลาการจ้าง

ปี
.

ลักษณะงาน
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนําขยะ
มูลฝอยไปทําลายยังที่ทําลาย หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สมรรถนะ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
- มีความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าทีจ่ ดั เก็บขยะมูลฝอยตาม
อาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย
- มีความสามารถเหมาะสมในการ
นําขยะมูลฝอยไปทําลายยังทีท่ ําลาย
คุณสมบัติส่วนบุคคล
- บุคลิกภาพ
- มนุษยสัมพันธ์
- ความคิดริเริ่ม
- ปฏิภาณไหวพริบ
รวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
วิธกี ารประเมิน
80
การทดสอบด้วยสถานการณ์จาํ ลอง
40
40
20
5
5
5
5
100

การคัดเลือก (สัมภาษณ์)

