
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวังชิ้น 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลวังชิ้น 

********************** 
ด้วยเทศบาลต าบลวังช้ิน  อ าเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร่  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา

และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนต าแหน่งท่ีว่างตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4– 
2566 

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ประเภทและต าแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร  
๑.๑  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  ต าแหน่ง  ดังนี้ 

   ๑.๑.1  ต าแหน่งคนงานท่ัวไป  ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถดับเพลิง  จ านวน  ๑  อัตรา  
            สังกัดส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลวังช้ิน  อ าเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร่   

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร 

2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้ท่ีจะประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 

2.2.1  มีสัญชาติไทย   
2.2.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
2.2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
2.2.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล  พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้    

(1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
(2)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(3)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการกลางหนักงานเทศบาลก าหนด 
2.2.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีใน

พรรคการเมือง 
2.2.6  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา

ท้องถิ่น 
2.2.7  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้จ าคุกเพราะการกระท า

ความผิดทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
               /2.2.8  ไม่เป็นผู้เคย... 
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2.2.8  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ 
2.2.9  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  ในวันท่ีบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง 
2.2.๑๐  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ไม่รับสมัครสอบและไม่ให้เข้าสอบ  ตามหนังสือ

กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ท่ี  นว  ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความใน
ข้อ  ๕  ของค าส่ังมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  ผนวก  ก 

3.  การรับสมัคร 
3.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัคร  สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้  ต้ังแต่วันท่ี  1  

มิถุนายน  2565  ถึงวันที่  10  มิถุนายน  2565  ณ  ส านักปลัดเทศบาล  ช้ัน  2  เทศบาลต าบลวังช้ิน  ในวัน
และเวลาราชการ  

3.๒  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครพนักงานจ้าง   จ านวน  ๑๐๐  บาท   

3.๓  เง่ือนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครสอบเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามความเป็นจริง  

ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ตรง  หรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัคร  เทศบาลต าบลวังช้ินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบดังกล่าว
มาต้ังแต่ต้น  ให้ถือว่าการรับสมัครและการให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ  และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ไม่ว่ากรณีใดๆ  ท้ังส้ิน 

4.  เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร 
4.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป 
       (ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน) 
4.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน           จ านวน  ๑  ฉบับ 
4.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน                              จ านวน  ๑  ฉบับ   
4.4  ส าเนาวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    จ านวน  ๑  ฉบับ 
4.5  ส าเนาใบอนุญาตขับข่ีประเภท  2  หรือประเภทท่ีสูงกว่าขึ้นไป 
       ตามท่ีกฎหมายก าหนด          จ านวน  ๑  ฉบับ   
4.6  ส าเนาหลักฐานอื่น(ถ้ามี)  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ–สกุล   
       ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  หนังสือรับรองการผ่านงาน    จ านวน  ๑  ฉบับ   
 
 

/4.7  ใบรับรองแพทย์.... 
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4.7  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันท่ีออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่  เรื่อง  ก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2564  ลงวันท่ี  2  กันยายน  2564  ดังต่อไปนี้ 

(1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
(2)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(3)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ   
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

ท้ังนี้  ในส าเนาหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครฯ  ทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า 
“ส าเนาถูกต้อง”  และลงลายมือช่ือก ากับไว้ด้วยให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  โดยให้ใช้กระดาษ  A๔  เท่านั้น  

5.  การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  และ
สถานที่ในการด าเนินการประเมินสมรรถนะ 
    5.1  เทศบาลต าบลวังช้ินจะประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ       
และก าหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  13  มิถุนายน  2565  โดยจะประกาศ  ณ 
เทศบาลต าบลวังช้ิน  หรือทางเว็บไซต์  www.wangchincity.go.th  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง
หมายเลขโทรศัพท์  ๐  ๕๔๕๘  ๙๑๑๖  ต่อ  ๑๐๒  ในวันและเวลาราชการ 
   5.2  เทศบาลต าบลวังช้ินจะด าเนินการประเมินสมรรถนะภายหลังประกาศรายช่ือผู้ท่ี     
มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  โดยจะประกาศ 
ณ  เทศบาลต าบลวังช้ิน  หรือทางเว็บไซต์  www.wangchincity.go.th  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง
หมายเลขโทรศัพท์  ๐  ๕๔๕๘  ๙๑๑๖  ต่อ  ๑๐๒  ในวันและเวลาราชการ 
  6.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

เทศบาลต าบลวังช้ินจะประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรร  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  ผนวก ข 

7.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
              ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะ  ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ท้ังนี้  การด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้  

8.  การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลต าบลวังช้ินจะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลวังช้ิน 

หรือทางเว็บไซต์  www.wangchincity.go.th  โดยเรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  
กรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้พิจารณาจากผู้ท่ีได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง

มากกว่า  หากคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง เท่ากัน  ให้พิจารณาจากผู้ท่ีได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่า  หากคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้พิจารณา
ล าดับผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับสูงกว่า 

9.  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชี 
เทศบาลต าบลวังช้ินจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ไว้  ๑  ปี  นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี 

ผู้สอบได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญช ี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
9.๑  ผู้นั้นได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว 

   9.๒  ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งต้ัง 
    9.๓  มีการสรรหาและการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีใหม่ 

                   /10.  กรณีทุจริต... 
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  10.  กรณีทุจริต 

ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  อันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สรรหาและเลือกสรร  เทศบาลต าบลวังช้ินอาจพิจารณายกเลิกการสรรหาและเลือกสรรส าหรับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  และจะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๑1.  การแต่งต้ัง 
เทศบาลต าบลวังช้ินจะด าเนินการจ้างและแต่งต้ังผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  ตามประกาศ

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลวังช้ิน  โดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนในล าดับท่ีสูงกว่า
เป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังก่อน   

-  ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน  1  ปี  
๑2.  อัตราค่าตอบแทน   
ผู้ท่ีได้รับการจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง  ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  จะได้รับค่าจ้างเดือนละ 

๙,๐๐๐  บาท  และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เดือนละ  1,000  บาท 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖5 
 
 
 

(นายจ าเริญ  กิมประสิทธิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลวังช้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลวังชิ้น  

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลวังชิ้น  
ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2565 

 
ประเภทพนักงานจ้าง    พนักงานจ้างท่ัวไป  
ชื่อต าแหน่ง    คนงานท่ัวไป  ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถดับเพลิง         
สังกัด        ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลวังช้ิน  อ าเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร่   
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานในลักษณะท่ีต้องใช้ความรู้  ความสามารถเฉพาะตัวในการขับรถดับเพลิง  ขับ
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ งานช่วยเหลือเกี่ยวกับการดับเพลิง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ  ภัยแล้ง  
ตลอดจนการให้บริการประชาชน  งานใช้แรงงานท่ัวไป  หรืองานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการขับรถดับเพลิง  ขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  บ ารุงรักษา  
ท าความสะอาด  ตลอดจนดูแลอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ  ของ
รถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  บันทึกรายงานการใช้รถยนต์  งาน
ช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1.  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
   2.  มีความรู้ความช านาญและมีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 3.  มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท  2  หรือประเภทท่ีสูงกว่าขึ้นไป  ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ระยะเวลาการจ้าง 

ก าหนดระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน  1  ปี 
ค่าตอบแทน   

-  อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  ๙,๐๐๐   บาท   
-  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ  1,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ข 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลวังชิ้น  

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลวังชิ้น  
ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2565 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  

ประเภทพนักงานจ้าง    พนักงานจ้างท่ัวไป    

ชื่อต าแหน่ง    คนงานท่ัวไป  ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถดับเพลิง     
   1.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค  ก)  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังนี ้

           1.๑  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  
           1.๒  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเทศบาล 
     1.๓  ความรู้วิชาภาษาไทย 

2.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ภาค  ข)  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังนี้ 
   2.1  ความรู้ด้านกฎหมายจราจร 
   2.2  ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานในต าแหน่งหรือตามลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ 

   3.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค  ค)  โดยวิธีการประเมินบุคคล  ดังนี้ 
3.1  โดยวิธีการสัมภาษณ์  
 3.1.1  การแต่งกาย  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจา  

3.1.2  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบ 
3.1.3  ทัศนคติหรือแนวคิดในการปฏิบัติงาน                                                                        
3.1.4  ความรอบรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 

3.2  โดยวิธีทดลองการปฏิบัติงานหรือการปฏิบติัอื่นใด  ตามทีค่ณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


