ประกาศเทศบาลตาบลปากคาด
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจาปีงบประมาณ 2560
---------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลปากคาด อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะดาเนินการ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัต
รา
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 ข้อ 18,19 และข้อ 20 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 จึง ประกาศ
รับ สมัครบุ คคลเพื่อเข้ารับ การสรรหาและเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดเทศบาลตาบลปากคาด ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีดังนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1.1 ตาแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (กลุ่มตาแหน่งธุรการ/บันทึกข้อมูล)
สังกัดโรงเรียนเทศบาลปากคาด เทศบาลตาบลปากคาด อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ผนวก ก.)
3. ระยะเวลาการจ้างและค่าตอบแทน
3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ค่าตอบแทน 9,400. บาท/เดือน พร้อมเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมกันแล้วไม่
เกิน 13,285.- บาท) ระยะเวลาการจ้าง 4 ปี
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2554 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ดังนี้
ก.) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
ข.) วัณโรคในระยะอันตราย
ค.) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
ง.) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

จ.) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้ อ งรั บ โทษจ าคุ ก โดยพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่น
5. กาหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
5.1 วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ส มัครกรอกใบสมัครด้ว ยลายมือของตนเองให้ ครบถ้วน และลงลายมือชื่อต่อ
เจ้าหน้าที่รับสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์
2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สานักงานเทศบาลตาบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้
ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-481052
5.2 ค่าสมัคร ตาแหน่งละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่
จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
5.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการรับสมัคร
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน) โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ด้วยตัวบรรจง
จานวน 3 รูป
(5) ใบรั บ รองแพทย์ ที่ แ สดงว่า ไม่ เป็ น โรคต้ อ งห้ าม ตามคุ ณ สมบั ติ ข อง
พนักงานจ้างที่ระบุตามประกาศฯ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
จานวน 1 ฉบับ
(6) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อ–นามสกุล ,สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
(7)เทศบาลตาบลปากคาด ไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร ตามหนังสือที่
นว 89/2501 ลงวัน ที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมคม ลงวันที่ 22
กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างดาเนินการสอบคัดเลือกก็จะ
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ดาเนินการสอบคัดเลือก และตามหนังสื อ
สานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2524 เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ
6. เงื่อนไขการรับสมัคร
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ งที่ ส มัครตรงตามประกาศสมัครจริง ในกรณี ที่เกิดการผิ ดพลาดอัน เกิดจากผู้ส มัคร เทศบาลตาบล
ปากคาด จะถือว่าขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และจะไม่สั่งจ้าง
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลปากคาด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2560 ณ สานักงานเทศบาลตาบลปากคาด

8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
เทศบาลตาบลปากคาด จะท าการสอบคัดเลื อกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ภาคปฏิบั ติและ
สัมภาษณ์ ดังนี้ (คะแนนรวม 300 คะแนน)
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียน
(แบบปรนัย 100 ข้อ คะแนนรวม 40 คะแนน)
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
(แบบปรนัย 50 ข้อ คะแนนรวม 40 คะแนน)
3. ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง สอบสัมภาษณ์และภาคปฏิบัติ
- วิธีสอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อย 60
ในแต่ละภาคหรือตามหลักเกณฑ์อื่นที่ทางคณะกรรมการพิจารณาประกาศกาหนดตามความเหมาะสม
10. กาหนดวันสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบ
เทศบาลตาบลปากคาด จะทาการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลปากคาด ดังนี้
วันที่ 8 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 11.00 น.
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา 11.00 – 12.00 น.
สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เวลา 13.00 เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
การแต่งกาย
(1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ
สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
(2) นาบัตรประจาตัวประชาชน และบัตรประจาตัวสอบ ไปในวันสอบด้วย
(3) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง และคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
สอบโดยเคร่งครัด
(4) ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได้
11. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลปากคาด จะประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 9 มีนาคม 2560
ณ สานักงานเทศบาลตาบลปากคาด
12. การประเมินผลและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
12.1 การประเมินผลการคัดเลือก เทศบาลตาบลปากคาด จะประกาศรายชื่อที่ผ่าน
การสอบคัดเลือก โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณี มีผู้ที่สอบได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนสอบสัมภาษณ์ มากกว่าก่อน ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีก จะพิจารณาผู้ที่มี
คะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าก่อน ถ้าคะแนนภาคปฏิบัติเท่ ากันด้วย จะพิจารณาผู้ที่คะแนนภาคความรู้สามารถ
ทั่วไปมากกว่าก่อน และถ้ามีคะแนนรวมเท่ากันทุกภาคให้ ถือว่าผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า

12.2 การขึ้นบัญชีผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการ
สอบคัดเลือกได้ เว้น แต่เมื่อเทศบาลตาบลปากคาด จะมีการสอบคัดเลื อกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ใน
ตาแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ใหม่และให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก
13. การบรรจุและการแต่งตั้ง
เทศบาลตาบลปากคาด จะบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ในตาแหน่งพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ผู้ มี วุฒิ ) ตามล าดับ ที่ ที่ได้ ประกาศขึ้น บั ญ ชีไว้ ตามอัต ราว่างที่ก าหนดไว้ในกรอบอั ตราก าลั ง
พนักงานจ้างตามภารกิจและตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ เห็นชอบแล้วเท่านั้น หาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สอบคัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดเทศบาลตาบลปากคาด อาจ
ถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้
14. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับจ้างให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตาบล
ปากคาด ตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และเทศบาลตาบลปากคาดจะทาสัญญาจ้างเมื่อ
ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (ก.ท.จ.บึงกาฬ)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

( นายเจริญสุข ทวยจันทร์ )
นายกเทศมนตรีตาบลปากคาด

ผนวก ก.
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรู้
ความสามารถที่ต้องการแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลปากคาด
----------------------------------------------พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
1. ตาแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (กลุ่มตาแหน่งธุรการ/บันทึกข้อมูล)
1.1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกันทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ.,ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
1.2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
1.3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ.,ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ผนวก ข
รายละเอียดวิชาที่จะดาเนินการสอบคัดเลือก แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลปากคาด
1. ตาแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (กลุ่มตาแหน่งธุรการ/บันทึกข้อมูล)
(ภาคละ 100 คะแนน)
วันที่ 8 มีนาคม 2560
(เวลา 09.00 – 11.00 น.)
ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)
แบบปรนัย 100 ข้อ คะแนนรวม 40 คะแนน
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชบั ญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) จนถึงปั จจุบั น
พ.ศ. 2552
- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและประมวลผล
ข ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (สอบข้อเขียน)
(เวลา 11.00 – 12.00 น.)
แบบปรนัย 50 ข้อ คะแนนรวม 40 คะแนน
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
- มีความรู้ในการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สานักงาน
(เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
ค ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (โดยวิธีการสัมภาษณ์)
วิธีการสัมภาษณ์ 20 คะแนน
- ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ในด้าน ความรู้ที่อาจ
ใช้ป ระโยชน์ การปฏิ บั ติงานในหน้ าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ วงที วาจา อุป นิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
คุณธรรมจริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

