
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 
                         เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง 

.................................................................................................... 
 

  ด้วยเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสระบุรี (ก.ท.จ. สระบุรี)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐   มิถุนายน  ๒๕๔๗   
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. ประเภทของพนกังานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจา้ง 
1. พนักงานจ้างทัว่ไป        ตำแหน่ง  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ 
 

รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก ) 
 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
     ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑. มีสัญชาติไทย 
 ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน ๗๐ปี     
 ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงาน
เทศบาล 
          4.1 โรคเรื้อนในระระติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

    4.2 วัณโรคระยะอันตราย 
    4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    4.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

      4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๖. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 ๙.ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งที่
ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

หมายเหตุ  ผู้ที ่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานเทศบาลมายื่นด้วย 



 
- ๒ - 

 
     ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร    

แนบท้ายประกาศนี้ ( ภาคผนวก ข ) 
 

๓.  การรับสมัคร 
     ๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ติดต่อขอรับ 
ใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย      
อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  ตั้งแต่วันที่ 18 – 27  เมษายน  ๒๕65 ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐–๓๖20–๐411  
 

     ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด  ๑   นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน   ๖   เดือน 
   จำนวน   3   รูป 
(๒)  สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน       2       ฉบับ 
(๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน       2        ฉบับ 
(๔)  วุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาท่ีสมัครสอบ (ถ้ามี)   

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง     จำนวน       2        ฉบับ 
(๕)  สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  

            เป็นต้น (ถ้ามี)     จำนวน       ๑       ฉบับ 
(๖)  ใบรับรองแพทย ์

  ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
 

      ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  -  ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 

      ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู ้มีคุณสมบัติทั ่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น 
 

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
      เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน
พ.ศ. ๒๕65  ณ  เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  และกำหนดวันประเมินสมรรถนะในวันจันทร์ที ่ 2  พฤษภาคม ๒๕65 
 

            ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

แนบท้ายประกาศนี้ 



 
 

- ๓ – 
 

 

๖.   หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 
 

๗.   การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ ในวัน

พฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม  ๒๕65  ณ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรร ครบกำหนด  ๖  เดือน นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 

 ๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตำบลห้วยป่าหวายกำหนด 
 
   ประกาศ    ณ   วันที่    5   เมษายน  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
                                                                  ( นายประสิทธิ์   เคหะทอง ) 

                           นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 



ผนวก ก 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  5  เมษายน  ๒๕65 

 
1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 

 

2. ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
 

ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน  และที่รองรับขยะมูลฝอย  การนำขยะมูลฝอยไป

ทำลาย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
- ไม่จำกัดวุฒิ 
- มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

     ๓.  ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี   
     ๔.  อัตราว่าง  1 อัตรา 
     ๕.  ค่าตอบแทน  ๙,๐๐๐  บาท   ( เก้าพันบาทถ้วน )  ค่าครองชีพ 1,000 บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) 

และเงินเพ่ิมสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ  1,500  บาท       
( หนึงพันห้าร้อยบาท ) 

     ๖.  สิทธิประโยชน์ตามประกาศ  ก.ท.จ.สระบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
 ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗   
 ๖.๑ อปท.จ่ายค่าประกันสังคม   ๖.๒ สิทธิการลา 

๖.๓ ค่าตอบแทนระหว่างการลา   ๖.๔ การปฏิบัติงานนอกเวลา 
 ๖.๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   ๖.๖ ค่าเบี้ยประชุม 
 ๖.๗ อ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โดยวิธีการสัมภาษณ ์๑๐๐ 

- 

ผนวก ข 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
( ตำแหน่ง  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ ) 

 
 

๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป 
     ชื่อตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ 
     ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

- ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอย      
ไปทำลาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
๒.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

-  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
-  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

๓.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ 
     (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำแหน่ง
ที่จะจ้าง) 
     ๑.๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) 
     ๑.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
     ๒.๑  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
     ๒.๒  มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์
ปัญหาและสรุปเหตุผล 
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     ๓.๑  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     ๓.๒  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     ๓.๓  มนุษยสัมพันธ์ 
     ๓.๔  ทัศนคติ แรงจูงใจ 
     ๓.๕  อื่น ๆ 
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