
 

 

   ประกาศเทศบาลตำบลคำเข่ือนแกว 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลคำเข่ือนแกว 

************************************ 

ดวยเทศบาลตำบลคำเข่ือนแกว ประสงคจะรับสมัครสอบบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจาง   

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื ่อง มาตรฐานทั่วไปเกี ่ยวกับ

พนักงานจาง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  จึง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจาง ช่ือตำแหนงและรายละเอียดการจาง 

1.๑ พนักงานจางท่ัวไป    จำนวน  ๑  ตำแหนง  ดังนี้ 

ตำแหนง พนักงานดับเพลิง  สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน  1 อัตรา โดยรายละเอียด 

ปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา 

และการเลือกสรร ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามเบื้องตน ดังตอไปนี้ 

  ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป 

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะตองหามเบื้องตน 

(๑) เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 

(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม 

สมประกอบหรือเปนโรคตามคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด ดังน้ี 

(ก) วัณโรคในระยะแพรกระจาย 

(ข) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

(ค) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(จ) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเร้ือรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรอืรุนแรงและเปนอุปสรรค 

ตอการปฏิบัติหนาที่ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด 

(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรฐาน 

ทั่วไปหรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 

/(4) เปนผู... 
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(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(๕) เปนกรรมการหรือผูดำรงตำแหนงท่ีรบัผิดชอบในการบรหิารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ 

ในพรรคการเมือง 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทาง 

อาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก หรอืไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรอืหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือ 

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑและ 

วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินหรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๑) เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ” 

หมายเหตุ   ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดำรง 
ตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น  ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 

  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ
สมัครแนบทายประกาศน้ี  

๓. การรับสมัคร 

๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครเพ่ือเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางสามารถติดตอ 
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว อำเภอคำเขื่อนแกว 
จังหวัดยโสธร ระหวางวันที่  1 - 9 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖5 ในวันและเวลาราชการ  และสามารถสอบถาม
รายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท  ๐-๔๔79-๑๐๙๙ ตอ 16 

๓.๒  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจางตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง

โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตอเจาหนาที่รับสมัครพรอมยื่นหลักฐานดังตอไปนี้ 
   ๓.๑  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดำ  ขนาด ๑ น้ิว  ถายครั้งเดียวกัน                
ไมเกิน  ๖  เดือน และผูสมัครลงนามรบัรองหลังรูปดวย   จำนวน 3  ใบ 
   ๓.๒  สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรอง   จำนวน  1  ฉบับ   
   ๓.๓  สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน  1  ฉบับ 
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   ๓.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  1  ฉบับ 
   ๓.๕  ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑  เดือนและแสดงวาไมเปนโรคตองหามตาม
ประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสำหรับขาราชการหรือพนักงานเทศบาล   จำนวน  1  ฉบับ 
   3.6  สำเนาหลักฐานอื ่น ๆ  เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี ่ยนชื่อ นามสกุล หรือใบขึ้น
ทะเบียนทหารกองเกิน (สด.๙) (ถามี) ฯลฯ   

  ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวดวย 

  ๓.๓  คาธรรมเนียมการสมัคร 

      -  ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ดังน้ี 
พนักงานจางทุกตำแหนงตำแหนงละ      100.- บาท 

๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
        ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตองตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่สมัคร
อันเปนผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ใหถือวาการรับสมัคร
และการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งน้ีเปน โมฆะสำหรับผูนั้นตั้งแตตน 

  4.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับเขาการสรรหาและเลือกสรร  
     เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  

10 สิงหาคม 2565  โดยปดประกาศไว ณ ปายประชาสัมพันธ ที่ทำการเทศบาลตำบลคำเข่ือนแกว อำเภอ  คำ
เข่ือนแกว จังหวัดยโสธร หรือเว็บไชตของเทศบาล https://www.kkksmo.go.th 

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 
ใหผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร เขารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 10 สิงหาคม 

2565  โดยปดประกาศไว ณ ปายประชาสัมพันธ ที่ทำการเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว อำเภอ  คำเขื่อนแกว 
จังหวัดยโสธร หรือเว็บไชตของเทศบาล https://www.kkksmo.go.th 
                      - ทดสอบความรูและความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหนง (สอบขอเขียน) และทดสอบ 
“สมรรถนะ” ท่ีจำเปนตองใชสำหรบัการปฏิบัติงาน  เวลา 9.00–12.00 น. 
                      - ทดสอบคุณสมบัติสวนบุคคล (สัมภาษณ)  เวลา  13.00 น. เปนตนไป 
     (เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 

  6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 คณะกรรมการจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ที่จำเปนตองใชสำหรับการปฏิบัติงาน ตาม

รายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ 

7. หลักเกณฑการตัดสิน 

ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ำกวา 
รอยละ ๖๐  โดยการดำเนินการจัดจางจะเปนไปตามลำดับที่สอบได 
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8. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเรียงตามลำดับจากผูที่ไดคะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มผีูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา ถาคะแนนภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหนงเทากันใหผูไดรับ
เลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖5 ในเวลา 16.0๐ น. เปนตนไป ณ ปายประชาสัมพันธ เทศบาลตำบลคำเข่ือนแกว หรือเว็บไชตของเทศบาล 
https://www.kkksmo.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาว ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบกำหนดภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตำแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหมแลวแตกรณี 

9. การทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

      ผูผานการเลือกสรรจะตองทำสัญญาจางตามท่ีเทศบาลตำบลคำเข่ือนแกว กำหนด ดังนี้ 
      9.1 เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว จะเรียกทำสัญญาจางผูท่ีผานการเลือกสรรตามลำดับท่ีสอบได  
      9.2 ในกรณีที่มีผู ผานการเลือกสรรมากกวาจำนวนอัตราวางและภายหลังมีอัตราวางในงาน

ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว พิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะ
เรื่องเดียวกันได เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว ก็อาจพิจารณาจัดจางผูที่ผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการ
เลือกสรรที่ยังไมหมดอายุในลำดับตอไป 

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว ดำเนินการสรรหาพนักงานจางดังกลาวในรูปคณะกรรมการโดยยึดหลัก 
ความรู ความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุม
บุคคลผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได และหากมีการแอบอางหรือทุจริตใหสอบได โปรดแจงนายกเทศมนตรี
ตำบลคำเขื่อนแกว ทราบทางโทรศัพท 084-9611702 หรือสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว ทางเบอรโทร 
๐๔๕-๗๙๑๐๙๙ เพ่ือจักไดดำเนินการตามกฎหมายตอไป 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  20 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖5 
 
 
 
     (นายหนูเกณฑ เพียรทำ) 
       นายกเทศมนตรีตำบลคำเข่ือนแกว 

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันท่ี  20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

๑. ประเภทพนกังานจางทั่วไป   
๑.1 ตำแหนง พนกังานดับเพลิง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  1  อัตรา  

  1. ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนง 
              ปฏิบัติหนาที่ทำหนาที่เปนพนักงานประจำรถดับเพลิงชวยเหลือในการดับเพลิง  ประจำ

รถบรรทุกน้ำชวยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเวรยาม

รักษาความสงบเรียบรอยประจำสำนักงานเทศบาลหรืองานอื่นใดเกี่ยวของและปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชา

มอบหมาย 

  2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
 1. ไดรับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป 

              2. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่  

  3. ระยะเวลาการจาง   ทำสัญญาจางไมเกินคราวละ  ๑  ป 

  4. อัตราวาง     จำนวน    1  อัตรา 

  5. คาตอบแทน   เดือนละ  9,000.-บาท และเงนิเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมาย 

กำหนด 

      6. สิทธิประโยชน  ตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื ่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙   

  7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

                              ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับ
งานที่จะจาง) 
   1.1  มีความรูความสามารถเหมาะสมเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
   1.๒  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานของเทศบาล
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

100 

 

 

 

โดยการทดสอบ

ทักษะสำหรับงาน 

ที่จาง 

 

 

2. คุณสมบัติสวนบุคคล   
    ทดสอบความสามารถ,  ความคิดริเริ ่มสรางสรรค, อุปนิสัย,  อารมณ,  
ทัศนคติ  ทวงทีวาจาและบุคลิกภาพ 

100 โดยวิธีการ

สัมภาษณ 

 

รวม 2๐๐  

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังน้ี 

1. ลงชื่อเขารับการประเมินสมรรถนะ     เวลา  8.30-08.55  น. 
2. ทดสอบความรูและความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหนง  เวลา 09.00-12.00 น. 
3. ทดสอบคณุสมบัติสวนบุคคล (สัมภาษณ)    ตั้งแตเวลา 13.00  เปนตนไป 

(เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 
 

 


