
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
เรื่อง   รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

………………………………………….. 
 

  ด้วยเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง       
จ านวน   ๑  ต าแหน่ง  ๑  อัตรา   เพ่ือปฏิบัติหน้าทีใ่นเทศบาล 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15  และมาตรา  23  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง    หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  พ.ศ.  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครบุคคล
ทั่วไปเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง  ของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  รายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะรับสมัคร 
     (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ   (ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) 

         -   ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน    1      อัตรา 
2.ระยะเวลาการจ้าง  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 -  สัญญาจ้าง    4    ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖8)  

หรือ  หากเทศบาลมีภารกิจที่จ าเป็นต้องจ้างต่อ  ก็มีการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างเพ่ือสั่งจ้างต่อได้ 
   
3.ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ    ต าแหน่ง     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
-  ค่าตอบแทน   เดือนละ  9,40๐  บาท 
-  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว   เดือนละ  2,๐๐0    บาท 
  รวม  ๑1,40๐  บาท   
 

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
4.1  คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามหมวด  1  ข้อ  4  แห่งประกาศ 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.  2547  ดังนี้ 
1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน  60  ปี  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อายุไม่เกิน  70  ปี 
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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    4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับพนักงานเทศบาล 

5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก     เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา      เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิด  ลหุโทษ 

8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 
4.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งดังนี้ 

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก .พ. ก.ค.
หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือ 
 

2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.หรือ 
ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การ 

ก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค าสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    
 

/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ... 
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 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่
ได้รับมอบหมาย  เช่น  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือ
วิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือ
เศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดท าทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์  ติดตามให้มีการซ่อม
บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคก าหนดไว้จ าหน่ายยานพาหนะที่ช ารุดเสื่อมสภาพและการ
เบิกจ่ายพัสดุทางช่าง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารส าคัญของทาง
ราชการ  เช่น  ทะเบียนประวัติข้าราชการ  ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม  และงานทะเบียนเอกสาร
เกี่ยวกับสิทธิต่าง  ๆ  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เป็นต้น  และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

 ๕.ก าหนดวัน  เวลา สถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่  

ส านักปลัด เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา   อ าเภอฆ้องชัย    จังหวัดกาฬสินธุ์   ตั้งแต่วันที่  25  กรกฎาคม  
2565  ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565   ในวันและเวลาราชการ 

๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมต าแหน่งละ  ๑๐0  บาท  
 

๗.  เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก    ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด   1   นิ้ว     ถ่ายมาแล้วไม่เกิน      

6 เดือน  จ านวน  3  ใบ 
2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ 
4)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  1  ฉบับ 
5)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  ก.พ.  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2536  
และออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จ านวน  1  ฉบับ 
6)  หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  ฯลฯ 
อย่างละ  1 ฉบับ 
*หมายเหตุ  เอกสารตามข้อ 2),3),4)  และ  6)  ให้รับรองส าเนาถูกต้อง  และน าต้นฉบับมา
แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย 

 

๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่ด าเนินการสอบ 
   10.1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
ฆ้องชัยพัฒนา   อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   10.2.สอบในวันที่ 10 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมริมบึงส านักงานเทศบาลต าบล 
ฆ้องชัยพัฒนา  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

/๙.วิธีการสอบ... 



 

     - ๔ - 

๙.วิธีการสอบคัดเลือก 
เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  จะแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการสรรหาโดยการประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ  และคุณสมบัติอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการเพ่ือท าการคัดเลือกสรร
หาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน  โดยยึดหลักสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยมีหลักสูตรและเกณฑ์การตัดสิน  
ดังนี้ 

 หลักสูตรและเกณฑ์การตัดสิน 
  หลักสูตรที่ใช้ในการสอบแข่งขัน 
  ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป      ก าหนดคะแนนเต็ม    ๓0 คะแนน 
  - วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล    คะแนนเต็ม  ๑5  คะแนน 
  ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล  โดยการให้สรุปความหรือจับ

ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม หรือให้หา
แนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นตามข้อมูล  หรือสมมุติฐาน  หรือให้ศึกษาวิเคราะห์  และสรุปผลอย่างอ่ืน  
ซึ่งเหมาะแก่การทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 

  ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  กฎหมาย  ของเทศบาลที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 

-วิชาภาษาไทย     ก าหนดคะแนนเต็ม ๑5   คะแนน 
  ทอสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา   โดยการให้สรุปความและหรือความจาก

ข้อความสั้นๆ หรือบทความ  และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ  จากค า  หรือกลุ่มค าหรือให้ทดสอบโดย
การอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว  

   

  ข.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ก าหนดคะแนนเต็ม     ๓๕   คะแนน 
   มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับต าแหน่งที่สมัคร 

ค.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง     ก าหนดคะแนนเต็ม  35   คะแนน 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏจากการสัมภาษณ์   เช่น  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  
ทัศนคติ  จริยธรรม  และคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน   รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

๑๐. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรนั้น   ต้องได้คะแนนสอบภาคความรู้ความ 

สามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  คณะกรรมการตรวจข้อสอบจึงจะด าเนินการตรวจข้อสอบภาค  (ข)    
และให้ถือเกณฑ์ว่า  ผู้สอบต้องได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค  ข)  และภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค  ค)  ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ   60  โดยไม่น าคะแนนจาก
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)มารวม และเป็นผู้ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 

/การข้ึนบัญชี... 
 
 



 

    - ๕ - 
 
การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับใน

กรณีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
  การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรรใช้ได้ไม่เกิน  1  ปี  นับตั้งแต่การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรเป็นต้นไป  แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่
แล้ว  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

1๑.การประกาศผลการสอบคัดเลือก  
เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรใน  15 สิงหาคม 2565       

ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ   
 

   1๒. การด าเนินการจัดจ้าง 
   เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าท างานตามส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องของเทศบาล     ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์  (ก.ท.จ.กส.) ได้มีมติเห็นชอบแล้ว 
 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล 
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา   อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  หรือโทร 0 –43๐๑ -0517   ในวันและเวลาราชการ    
 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ    ณ    วันที่   21 กรกฎาคม 2565        
 
 

(นายอ านาจ  อ าภะวา) 
  นายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

 


