ประกาศเทศบาลตาบลบ้านกอก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจาก
ตาแหน่งประเภททั่วไป เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ
-----------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดาเนินการ
สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตาแหน่งประเภท
ทั่วไปเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 45(3) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที่
26 พฤศจิกายน 2545 และ ข้อ 9 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวั ดอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ
เลขที่ตาแหน่ง 76-2-04-3203-001
จานวน ๑ อัตรา
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็ นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ที่ ก.ท.กาหนด
๒.๒ ผู้ ส มัครสอบคัดเลื อกจะต้องเป็นผู้ มีคุณ สมบัติตรงตามคุ ณ สมบัติเฉพาะส าหรับ
ตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบคัดเลือกในแต่ละตาแหน่ง (ตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ)
3. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง
ตามที่เทศบาลตาบลบ้านกอกกาหนด ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 18 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลา
ราชการ ได้ ที่ ส านั ก งานปลั ด เทศบาลต าบลบ้ านกอก อ าเภอเขื่ อ งใน จั ง หวัด อุ บ ลราชธานี หรือ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ 4584 5101 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบ
คัดเลือกตามประกาศนี้
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ
พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสาร ดังนี้
4.๑ ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร (โดยเขียนชื่อตัว-ชื่อสกุลหลังรูปถ่าย
ด้วยตนเอง) จานวน ๓ รูป (ตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ)
/4.2 หนังสือยินยอม...

-24.2 หนังสือยินยอมและรับรองของผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบ
คัดเลือกฯจานวน ๑ ฉบับ (ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายประกาศ)
4.3 แบบประเมิ น บุ ค คลเพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมกั บ ตาแหน่ ง จ านวน ๑ ชุ ด
(ตามเอกสารหมายเลข ๔ ท้ายประกาศ)
4.4 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
4.5 ส าเนาบั ตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้ ส มัครฯ พร้อมรับรองส าเนาทุกหน้ า
จานวน ๑ ชุด
4.6 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จานวน ๑ ฉบับพร้อม
รับรองสาเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
4.7 สาเนาปริญญาบัตรและสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็ น ผู้ มีวุฒิ การศึก ษาตรงตามคุณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ งที่ ก.ท.ก าหนดในมาตรฐานก าหนด
ตาแหน่งที่จะสมัครสอบคัดเลือกฯ อย่างละ ๑ ชุด สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง
๒ ปี ให้ใช้สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ควบคู่กับสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ
ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย สาหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปล
เป็นภาษาไทยมาด้วย จานวน ๑ ชุด
4.8 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, ใบส าคัญการสมรส
พร้อมรับรองสาเนาทุกฉบับ
5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จานวน ๒๐๐ บาท
(สองร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กาหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียดดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน กฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับทั่วๆไป ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลักวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบาย
และแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัด และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย ๑๐๐ คะแนน) รายละเอียดเนื้อหาวิชา
(ตามเอกสารหมายเลข ๕ ท้ายประกาศ)
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ภาค ข. (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย 70 คะแนน) (แบบอัตนัย 30 คะแนน) รายละเอียด
เนื้อหาวิชา (ตามเอกสารหมายเลข 5 ท้ายประกาศ)
/ค.ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง...

-3ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ภาค ค. (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็ น การประเมิน บุ ค คลโดยวิธีก ารสั ม ภาษณ์ สั งเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่ อ พิ จ ารณาความ
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทั ศ นคติ จริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรม การปรับ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ ร่ว มงานรวมทั้ งสั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม ความคิ ด ริเริ่ ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรม
ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ
7.1 เทศบาลตาบลบ้านกอก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เลขประจาตัว
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 25 กุมภาพัน ธ์
2562 ณ ที่ ทาการเทศบาลตาบลบ้านกอก อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และเว็บไซต์ www.bankok
ubon.go.th
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือก
ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้
นั้นเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้
ได้รับการสอบคัดเลือก
8. การแต่งกาย
8.1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดสีกากีคอพับแขนยาว รองเท้าคั ทชูสีดา ห้ามสวมรองเท้า
แตะฟองน้า
8.2.ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูป
ถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจาตัว 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้สมัครสอบตัวจริง
8.3. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบก่อนเวลา 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
หั ว หน้ า ห้ อ งสอบหรื อ เจ้ าหน้ าที่ คุ ม สอบแล้ ว และผู้ เข้ า สอบที่ ไปถึ งห้ อ งสอบหลั งจากที่ ได้ เริ่ ม สอบ 30 นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
9. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
9.๑ ผู้ ส อบคั ด เลื อ กฯ จะต้ อ งผ่ านเกณฑ์ ก ารสอบคั ด เลื อ กภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป
(ภาค ก) ภาคความรู้ ที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง (ภาค ค)
ในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
9.2 เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 9.1 เสร็จแล้ว คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกจะจัดทา
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเรียงลาดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ในแต่ละภาค คะแนนรวมทุกภาคและ
ลาดับที่สอบคัดเลือกได้ รายงานต่อนายกเทศมนตรีตาบลบ้านกอก เพื่อดาเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ต่อไป
9.3 เทศบาลต าบลบ้ านกอก จะประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กจ านวน ๒ เท่ า
ของอัตราว่างตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ ๑
ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราที่ว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสารอง
ให้ยกเลิก
/10. ข้อห้ามสาหรับพระภิกษุ..

-410. ข้อห้ามสาหรับพระภิกษุและสามเณร
ผู้ ส มั ค รที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งบวชเป็ น พระภิ ก ษุ แ ละสามเณร ไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รส อบ และเข้ า สอบ
ตามหนั งสือสานั กงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๔ เรื่อง พระภิกษุ
สมัครสอบ
11. กรณีมีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผลต่อนายกเทศมนตรีตาบลบ้านกอกทราบ
เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้า นายกเทศมนตรีตาบลบ้านกอกได้ยกเลิกการสอบคัดเลือก
เฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อ
ไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
๑2. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
นายกเทศมนตรีตาบลบ้ านกอก จะประกาศรายชื่อ ผู้ ส อบคัด เลื อกได้ ในวัน ที่ 13 มีน าคม
2562 ณ สานั กงานเทศบาลตาบลบ้านกอก และเว็บไซต์ www.bankokubon.go.th โดยจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1) กรณี ที่ มีผู้ สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ผู้ส อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ ตาแหน่ ง
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
2) ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
3) ถ้ า ได้ ค ะแนนภาคความรู้ ค วามสามารถที่ ใช้ เฉพาะเท่ า กั น ให้ ผู้ ได้ ค ะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
4) ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑3. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตาแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
การบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจาก คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
(ก.ท.จ.อุบลราชธานี) และนายกเทศมนตรีตาบลบ้านกอก จะดาเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกให้ดารง
ตาแหน่งที่สอบคัดเลือกตามลาดับ และแจ้ง นายกเทศมนตรีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ เพื่อออกคาสั่งให้พ้นจาก
ตาแหน่งต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕62
(ลงชื่อ)
( นายเฉลิมจิตร พลพวก)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านกอก

