
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพันนา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

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

ด้วยเทศบาลต าบลพันนา  มีความประสงค์จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ
ของเทศบาลต าบลพันนา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  อัตรา  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗    
ข้อ  ๑๘,๑๙  และข้อ  ๒๐   เทศบาลต าบลพันนา  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑.๑  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน          ๑        อัตรา 
  
๒.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งดังนี้ 
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ต่อไปนี้ 
 ๑.  มีสัญชาติไทย 
 ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘  ปีและไม่เกิน ๖๐ ปี ในวันรับสมัคร 
 ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔.  ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน      

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานเทศบาล
ก าหนดดังนี้ 

  ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  ข. วัณโรค  ในระยะอันตราย 
  ค. โรคเท้าช้าง  ในระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ๕.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๖.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๗.  ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา   

เว้นแต่โทษความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ  ความผิดลหุโทษ 
 ๘.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ 
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หมายเหตุ :ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑.  ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาทาง  ช่างยนต์        
ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมโลหะแผ่น  หรือทางอ่ืนที่  ก.ท. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
    
 ๓.  ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ที่ไม่ยากภายใต้การก ากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามค าสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือละเอียดถี่ถ้วนป้องกันไม่ให้
เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที่เกิดข้ึนโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป  ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้  
รักษาและบ ารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย  
การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  การฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งช ารุดเสียหายให้คืนสภาพ
เดิมตามแผนที่เทศบาลได้ก าหนดไว้  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

           ๔.  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
                ผู้มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ติดต่อขอรับใบ
สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลพันนา  
อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ตั้งแต่วันที่  ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ  
หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๗๒-๙๓๙๒ 

๕.  หลักฐานการรับสมัคร 
               ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบ
เอกสารดังต่อไปนี้  มายื่นในวันรับสมัคร 

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว   
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  เดือน      จ านวน  ๓  รูป 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา   จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔. ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล)พร้อม

รับรองส าเนา   จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕. หลักฐานการศึกษาตัวจริงพร้อมส าเนา    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๖. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๗. ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๑๐๐  บาท 
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๖.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

      ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง  ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  เทศบาลต าบลพันนา 
จะถือว่าขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นและจะไม่สั่งจ้าง 

๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (สอบ) 
                เทศบาลต าบลพันนา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     
ตามภารกิจ  ในวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลพันนา 
และเว็ปไซด์  www.panna.go.th 
 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร (สอบ) 
      เทศบาลต าบลพันนา  จะใช้หลักเกณฑ์การเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน  โดยยึดหลัก  “สมรรถนะ”   
ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ได้แก่ การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน  ดังนี้ 

      ๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ข้อเขียน)    ๑๐๐  คะแนน 
      ๘.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน)  ๑๐๐  คะแนน 
      ๘.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  ๑๐๐  คะแนน 
๙. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ๙.๑ ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  ๖๐           

                ๙.๒ เทศบาลต าบลพันนา  จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดมาหาคะแนนต่ าตามล าดับ  ในกรณีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สมัครได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่
ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
                ๙.๓ เทศบาลต าบลพันนา  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี  นับแต่วัน
ประกาศผล  แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้
ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ในครั้งนี้ถือเป็นอันยกเลิก 
 ๑๐.  วัน  เวลา  และสถานที่เลือกสรร (สอบ) 
         สอบคัดเลือกในวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา  ดังนี้ 
         เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ข้อเขียน)  
         เวลา  ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน) 
         เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป          สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์) 
  
 ๑๑. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
       เทศบาลต าบลพันนา  จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  โดยจะปิด
ประกาศไว้  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบล พันนา  หรือติดต่อสอบถามได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่             
ฝ่ายอ านวยการ  ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลพันนา   โทร. ๐-๔๒๗๒-๙๓๙๒ 
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 ๑๒. เงื่อนไขระยะเวลาการจ้าง  และอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) 
       ๑๒.๑ เทศบาลต าบลพันนา  จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับที่ในบัญชี         
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร   ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี และจะท าสัญญาจ้างหลังได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.สกลนคร)  แล้วเท่านั้น 
       ๑๒.๒ เทศบาลต าบลพันนา  จะจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเป็นรายเดือนๆละ  ๙,๔๐๐  บาท 
       ๑๒.๓ เทศบาลต าบลพันนาอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างก่อนก าหนดตามสัญญาจ้าง  โดยไม่
บอกกล่าวล่วงหน้า  และไม่เป็นเหตุที่พนักงานจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนออกจากงานโดยไม่มีความผิด 
       ๑๒.๔ เพ่ือประโยชน์แห่งราชการ  เทศบาลอาจจะสั่งให้พนักงานจ้างไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างได้  โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานจ้างต้องยกเลิกสัญญาจ้างหรือเรียกร้องประโยชน์อื่นใด  ในการ
นี้เทศบาลต าบลพันนา  อาจก าหนดให้ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอ่ืน  จากการสั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวได้ 

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
                                                       (นายสนั่น  ชนิมา) 
                                                นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 


