ประกาศเทศบาลตาบลเชียงเครือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัด เทศบาลตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
------------------------------ด้วย เทศบาลตาบลชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จะสรรหาและเลือกสรร
บุคคล เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติตามภารกิจและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลเชียงเครือ จานวน 5 ตาแหน่ง 7 อัตรา
อาศัยอานาจตามความใน ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร
(ก.ท.จังหวัดสกลนคร) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตาบล
เชียงเครือ ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 5 ตาแหน่ง 7 อัตรา คือ
1.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สานักปลัดเทศบาล
จานวน 1 อัตรา
1.2 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ สังกัด กองคลัง จานวน 1 อัตรา
1.3 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักโภชนาการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 อัตรา
1.4 ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู สังกัด กองการศึกษา จานวน 2 อัตรา
1.5 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัด กองสวัสดิการสังคม จานวน 2 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย
(๔.๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔.๔) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๔.๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
/(๕) ไม่เป็น…

-๒(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิ ด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เคยเป็ น ผู้ ถูก ลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือ ไล่ ออกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง ของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือ ลูกจ้าง ของราชการส่วนท้องถิ่น
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตรา
ค่าตอบแทน
(รายละเอียด ปรากฏตามเอกสาร ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศนี้)
4. สิทธิประโยชน์ ที่พนักงานจ้างตามภารกิจ จะได้รับ ดังต่อไปนี้
4.๑ สิทธิเกี่ยวกับการลา
4.๒ สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
4.๓ สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
4.๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4.๕ ค่าเบี้ยประชุม
4.๖ สิ ท ธิ อื่ น ๆ เท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การได้ รั บ สิ ท ธิ นั้ น
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ มติคณะรัฐมนตรี
5. กาหนด วัน เวลา และ สถานที่ รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 15
มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเชียงเครือ
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)
6. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร
ผู้ประสงค์สมัคร จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสาเนา อย่างละ ๑ ชุด (ให้ผู้สมัครรับรอง
ความถูกต้องให้เรียบร้อย) มายื่นในวันสมัคร ดังนี้
6.๑ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จานวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ - สกุล ที่ด้านหลังรูปถ่าย
6.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
6.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน
6.๔ สาเนาหลักฐานเกี่ยวกับการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
6.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกาหนด (แพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)
6.๖ สาเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ที่รับสมัคร
/6.7 หลักฐานอื่น…

-36.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ตามประกาศรับสมัคร และหากตรวจสอบภายหลังปรากกฎว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ครบถ้วน เทศบาลตาบลเชียงเครือ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง
ให้ดารงตาแหน่งพนักงานจ้าง
7. เงื่อนไขในการรับสมัคร
7.1 การสมัครสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงรายมือชื่อสมัครและ
รับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแนบ
เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
7.2 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศนี้ โดยผู้สมัครต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
ผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัคร คัดเลือกนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาด คุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก ในครั้งนี้โดยให้ถือ
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
8. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร ในอัตรา ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่
จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข )
เทศบาลต าบลชีย งเครื อ จะประกาศรายชื่อ ผู้มี สิท ธิ เ ข้า รั บ การสรรหาและเลือ กสรร
วั น เวลา สถานที่ และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบฯ ในวั น จั น ทร์ ที่ 18 มี น าคม 2562 โดยจะปิ ด
ประกาศไว้ ณ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ เ ทศบาลต าบลชี ย งเครื อ หรื อ ติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ งานการเจ้ า หน้ า ที่
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลชียงเครือ โทร ๐ ๔๒๗๕ ๔๐๒๑ ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ และ
ทางเว็บไซด์ www.chkr.go.th
10. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร (สอบข้อเขียน)
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้อง
ใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
ก. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ข. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ค. คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็น หรือ เหมาะสม ต่อการปฏิบัติงาน
11. หลักสูตรและวิธีการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข )
11.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบแบบปรนัย(ภาค ก)(คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน)
11.2 ภาคความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะต าแหน่ ง ข้ อ สอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ ม
๑๐๐ คะแนน) (รายละเอียด ปรากฏตามเอกสาร ภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศนี้)
/13. ประกาศ…

-412. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียน (ภาค ก และภาค ข)
12.1 ผู้ที่จะได้รับการประกาศเป็นรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนน
ในการสอบ ภาค ก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนในการสอบ ภาค ข ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐
12.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์คะแนนตามที่กาหนด เกณฑ์การตัดสินสาหรับ
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ กาหนด
เทศบาลตาบลชียงเครือ จะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตาบลเชียงเครือ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลชียงเครือ หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๔๒๗๕ ๔๐๒๑ ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซด์ www.chkr.go.th
๑3. กาหนด วัน เวลา และ สถานที่การสรรหาและเลือกสรร โดยการสอบภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง(ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทาการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) โดยทาการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ
เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบ
ข้อเขียน มาแล้วเท่านั้น ส่วนวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบใน
ภายหลัง ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเชียงเครือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๕ ๔๐๒๑ ต่อ 14 ในวัน เวลาราชการ และทางเว็บไซด์ www.chkr.go.th
๑4. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินสาหรับผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้พิจารณาจากความเห็นของคณะ
กรรมการฯ โดยถือเกณฑ์ ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ซึง่ เทศบาลตาบลชียงเครือ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยจะเรียงตามลาดับคะแนนมากที่สุดไปหา
น้อยสุดและตามหลักวิชาการวัดผล
หากไม่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามเกณฑ์การตัดสินที่กาหนดในวรรคแรก โดยได้
คะแนนในการสอบ ในแต่ละภาค หรือภาคใดภาคหนึ่ง น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
กาหนดเกณฑ์การตัดสินตามที่เห็นว่าเหมาะสมได้
๑5. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
15.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงลาดับที่จากผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรร ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครก่อน
เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับสูงกว่า
15.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรกาหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชี ผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
15.3 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลัง
มีอัตราว่างในลักษณะเดียงกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะ
ในลักษณะเดียวกันได้ นายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก็อาจพิจารณา
จัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้
/1.6 การยกเลิกบัญชี…

-5๑6. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการสรรหาและเลือกสรร คือ
16.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตาแหน่งที่สอบได้
16.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในระยะเวลาที่ เทศบาล
ตาบลชียงเครือกาหนด
16.3 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในสัญญาจ้าง
16.4 พ้นกาหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
16.5 มีการสรรหาและการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตาแหน่งเดียวกันกับ
ประกาศในครั้งนี้
๑7. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การสรรหาและเลื อ กสรรจะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ
ตามต าแหน่ ง ที่ เ ปิ ด รั บ สมั ค ร ดั ง กล่ า ว(ทั้ ง นี้ ต้ อ งตั้ ง แต่ ค ณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด สกลนคร
มีมติเห็นชอบและมีระยะเวลาการจ้าง ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง ซึ่งไม่เกินคราวละ ๔ ปี โดยอาจมีการต่อสัญญา
จ้างได้ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของเทศบาล)
18. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลตาบลชียงเครือ กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในห้วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในห้วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒562

(นายชัย สุริรมย์ )
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ

