ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
************************************
ดวยเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว ประสงคจะรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตำแหนงและรายละเอียดการจาง
1.๑ พนักงานจางทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1) ตำแหนง คนงานประจำรถขยะ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จำนวน 1 อัตรา
โดยรายละเอียดแตละตำแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา
และการเลือกสรร ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามเบื้องตน ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหามเบื้องตน
(๑) เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบหรือเปนโรคตามคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด ดังนี้
(ก) วัณโรคในระยะแพรกระจาย
(ข) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ค) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(จ) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรฐาน
ทั่วไปหรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
/(4) เปนผู...

-3(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดำรงตำแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ”
หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดำรง
ตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ผูส มัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแตละตำแหนงแนบทายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางสามารถติดตอ
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว อำเภอคำเขื่อนแกว
จังหวัดยโสธร ระหวางวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ และสามารถ
สอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๔๔75-๑๐๙๙
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจางตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตอเจาหนาที่รับสมัครพรอมยื่นหลักฐานดังตอไปนี้
๓.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๖ เดือน และผูสมัครลงนามรับรองหลังรูปดวย
จำนวน 3 ใบ
๓.๒ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรอง
จำนวน 1 ฉบับ
๓.๓ สำเนาทะเบียนบาน
จำนวน 1 ฉบับ
๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
/๓.5 ใบรับรอง...

-๓๓.๕ ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปนโรคตองหา มตาม
ประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสำหรับขาราชการหรือพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ฉบับ
3.6 สำเนาหลัก ฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ย นชื่อ นามสกุล หรือใบขึ้น
ทะเบียนทหารกองเกิน (สด.๙) (ถามี) ฯลฯ
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวดวย
๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร
- ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้
พนักงานจางตำแหนงละ

จำนวน 100.- บาท

๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีทมี่ ีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตองตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่สมัคร
อันเปนผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัคร
และการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปน โมฆะสำหรับผูนั้นตั้งแตตน
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเขาการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่
7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เปนตนไป โดยปดประกาศไว ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว อำเภอ
คำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
5. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
ใหผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร เขารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 8 ธันวาคม
2564 ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
คณะกรรมการจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
- ทดสอบ “สมรรถนะ” ที่จำเปนตองใชสำหรับการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ)
ในเวลา 9.00–12.00 น.
- ทดสอบคุณสมบัติสวนบุคคล (สัมภาษณ) ในเวลา 13.00 น. เปนตนไป
(เวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
7. หลักเกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ำกวา
รอยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจางจะเปนไปตามลำดับที่สอบได

/8. การประกาศ...

-๔8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเรียงตามลำดับจากผูที่ไดคะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา ถาคะแนนภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหนงเทากันใหผูไดรับ
เลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564
ในเวลา 09.๐๐ น. เปนตนไป ณ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว โดยบัญชีรายชื่อดังกลาว ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุด
ผลไปเมื่อครบกำหนดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตำแหนง
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
9. การทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผ านการเลือกสรรจะตองทำสัญญาจางตามทีเ่ ทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว กำหนด ดังนี้
9.1 เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว จะเรียกทำสัญญาจางผูที่ผานการเลือกสรรตามลำดับที่สอบได
9.2 ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจำนวนอัตราวางและภายหลังมีอัตราวางในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว พิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะ
เรื่องเดียวกันได เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว ก็อาจพิจารณาจัดจางผูที่ผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการ
เลือกสรรที่ยังไมหมดอายุในลำดับตอไป
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว ดำเนินการสรรหาพนักงานจางดังกลาวในรูปคณะกรรมการโดยยึดหลัก
ความรู ความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุม
บุคคลผูทอี่ างวาสามารถชวยเหลือใหสอบได และหากมีการแอบอางหรือทุจริตใหสอบได โปรดแจงนายกเทศมนตรี
ตำบลคำเขื่อนแกว ทราบทางโทรศัพท 084-9611702 หรือสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว ทางเบอรโทร
๐๔๕-๗๙๑๐๙๙ เพื่อจักไดดำเนินการตามกฎหมายตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖4

(นายหนูเกณฑ เพียรทำ)
นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแกว

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
****************************
๑. ประเภทพนักงานจางทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
๑.1 ตำแหนง คนงานประจำรถขยะ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนง
ปฏิบัติหนาที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บานเรือน ตลาดและที่รองรับขยะมูลฝอย การนำ
ขยะมูลฝอยไปทำลายยังที่ทำลายและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
2.1 ไดรับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป
2.2 มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
2.3 สามารถขับรถบรรทุกได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
3. ระยะเวลาการจาง ทำสัญญาจางไมเกินคราวละ ๑ ป
5. คาตอบแทน เดือนละ 9,000.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด
6. สิทธิประโยชน ตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับ
100
โดยการทดสอบ
งานที่จะจาง)
ทักษะสำหรับงาน
2.1 มีความรูความสามารถเหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่
ที่จาง
2.๒ มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานของเทศบาล
(สอบภาคปฏิบัติ)
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2. คุณสมบัติสวนบุคคล
ทดสอบความสามารถ, ความคิดริเริ่มสรา งสรรค, อุป นิส ัย, อารมณ ,
ทัศนคติ, ทวงทีวาจาและบุคลิกภาพ

100

รวม

2๐๐

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ลงชื่อเขารับการประเมินสมรรถนะ เวลา 8.30-08.55 น.
2. ทดสอบความรูและความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหนง เวลา 09.00-12.00 น.
3. ทดสอบคุณสมบัติสวนบุคคล (สัมภาษณ) ตั้งแตเวลา 13.00 เปนตนไป
(เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

โดยวิธีการ
สัมภาษณ

