
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล  

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๐ 
……………………………………………………. 

  ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง           
เพ่ือปฏิบัติงานแทนต าแหน่งที่ว่าง  ตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในส่วนราชการของเทศบาล  ประจ าปีงบประมา ณ 
พ.ศ. 25๖๐  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3  ปี ( พ.ศ. 2558 - 2560 ) 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  23  วรรคหก ประกอบกับมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542, ข้อ 18  และข้อ 19  ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับเทศบาล  ลงวันที่  28  
มิถุนายน  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล  ในต าแหน่ง
ที่ว่าง  จ านวน  ๒  อัตรา  ดังนี้ 

1.  ส่วนราชการและต าแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร 
     ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (สังกัดงานโรงเรียน  ฝ่ายบริหารการศึกษา  กองการศึกษา)

              -ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  1  อัตรา 
 ๑.๒  พนักงานจ้างท่ัวไป  (สังกัดงานโรงเรียน  ฝ่ายบริหารการศึกษา  กองการศึกษา) 
          -ต าแหน่ง ภารโรง     จ านวน  ๑  อัตรา  

  2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
       ผูส้มัครฯ ต้องมีคุณสมบตัทัิว่ไปและมีคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ดังนี้  

        2.1  คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ตามข้อ  4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างส าหรับเทศบาล  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2547  ดังต่อไปนี้ 
      1)  มีสัญชาติไทย 
                                  2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี 
                                  3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                                  4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ  
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล 
                                  5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
      6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น 

   7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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    8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

      2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งใด
จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ตามที่ ก.ท. ก าหนด  แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้  

  3.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
       การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร   ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ที่งานการเจ้าหน้าที่  
กองการศึกษา  ตั้งแต่วันที่  ๓ – ๑๒  กรกฎาคม  25๖๐  ในวันและเวลาราชการ  ภาคเช้าเวลา  08.30 -
12.00  น.  ภาคบ่ายเวลา  13.00 - 16.30 น.  ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือชื่อของตนเองให้
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  1)  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  จ านวน  1  ฉบับ 
  2)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้ง 

เดียวกันไม่เกิน  6  เดือน  นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก  จ านวน  3  รูป  และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง
ที่สอบหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 
 3)  ส าเนาหลักฐานการศึกษาท่ีใช้ในการสมัครฯ ได้แก่  ส าเนาปริญญาบัตร  ระเบียน
แสดงผลการเรียน ( Transcript) (ฉบับภาษาไทย)  ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  
จ านวน  1  ชุด  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันที่      
๑๒  กรกฎาคม  25๖๐ 
 4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 

      5)  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
    6)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการ 

เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล)  ทะเบียนสมรส  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด 
 7)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีโรคต้องห้าม  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
ก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 
                     ส าเนาเอกสารทุกฉบบั  ให้ผู้สมัครรบัรองส าเนาถูกตอ้งพร้อมลงลายมือชื่อทุกหนา้เอกสาร 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ไม่รับสมัครสอบและไม่ให้เข้าสอบส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร   ทั้งนี้ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก  ที่  มท  0311/ว 5626  ลงวันที่  23  มกราคม  2551  และตามความใน
ข้อ  5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  22  กันยายน  2521 

การสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ครั้งนี้  ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามท่ีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก าหนด  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  เทศบาลเมือง
บ้านไผ่จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง 
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 5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
       ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ต าแหน่งละ   100  บาท  
และค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่คืนให้  เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรแล้ว 

  6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการ
สรรหาและทดสอบ 
       เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  สถานที่
สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา  ในวันที ่ ๑๓  กรกฎาคม  25๖๐  ณ  ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

  7.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
       เทศบาลฯ   จะประเมินและทดสอบโดยยึดหลักสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เทศบาลก าหนด  ดังนี้ 

1) ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สมัคร 
2) ความสามารถหรือทักษะในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สมัคร  
3) คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สมัคร  โดยจะ

ทดสอบประเมิน ในวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  25๖๐ เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมใบไผ่  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

8.  เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60     

ทั้งนี้จะค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

9.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
       9.1)  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวเข้าสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่    
สูงกว่า 
       9.2)  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน  1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสรรหา
และเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิก 
     9.3)  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชี  ผู้ผ่านการเลือกสรรถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
          1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในการจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้ 
                2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือด าเนินการจ้างภายในระยะเวลาที่เทศบาลก าหนด         
เว้นแต่มีสาเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
10  วัน  นับแต่วันที่ท าการไปรษณีย์ลงทะเบียน 
    3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่การงานได้ตามก าหนดเวลาที่จะด าเนินการ  
จัดจ้างในต าแหน่งที่เลือกสรรได้  
          4)  ผู้นั้นได้รับการจ้างในต าแหน่งที่เลือกสรรได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรร 
     9.4)  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่างและภายหลังมีอัตราว่างใน
งานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  ซึ่งเทศบาลฯ ได้พิจารณาแล้วว่าอาจใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน
ได้ก็อาจจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีที่ข้ึนไว้ได้ 
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 10.  ระยะเวลาการจ้าง 

         พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  และ       
พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง ภารโรง  มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน คราวละ   1  ปี   (ตั้งแต่วันที่จัดจ้างถึงวันที่      
30  กันยายน  25๖๐) 

 11.  การด าเนินการจัดจ้าง 
     ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งที่
สมัครสอบ  ตามต าแหน่งว่างของเทศบาล  โดยผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจะได้รับเงินค่าตอบแทน  ดังนี้ 
      ๑๑.๑  ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง   ประเภทพนักงานจ้าง ตามภารกิจ    
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,400  บาท  และเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราวเดือนละ  ๒ ,๐00  บาท   โดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะด าเนินการจัดจ้าง พนักงานจ้าง            
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่นแล้ว  
   ๑๑.๒  ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป           
ต าแหน่งภารโรง  จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,๐00  บาท  และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ       
๑,๐00  บาท 

 12.  การประกาศผลการคัดเลือก 
     เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะประกาศผลการคัดเลือก  ในวันที่  ๑๘  กรกฎาคม   25๖๐            
ณ  ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่    26   มิถุนายน   พ.ศ.  25๖๐ 

 

       ว่าทีร่้อยเอก  
 (วัทธิกร  ทรงยศวัฒนา) 

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

 

   
 

 
 
 
 
 
 



คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างของเทศบาล 
(แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล    

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐) 
.................................................................... 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ดังนี้ 

๑.  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
     ๑)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ  เลขานุการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต)  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 ๒)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ  เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต)  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 ๓)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ  เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต)  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๒.  ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่งภารโรง 

 -มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  มีความรู้ทางช่างไม้  ช่างปูนที่จะซ่อมแซม  ดูแล
วัสดุครุภัณฑ์ได้ 
 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


