ประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (กรณีจ้างแทนตาแหน่งว่างและกรณีจ้างใหม่)
--------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลเสิงสาง มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเสิงสาง ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566 (กรณีจ้างแทนตาแหน่งว่างและกรณีจ้างใหม่) เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลเสิงสาง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวั ดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
หมวด 4 ข้อ 18 และข้อ 19 และข้อ 20 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเสิงสาง จานวน 5 ตาแหน่ง 11 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สาหรับผู้มีทักษะ (ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5 ปี)
และสาหรับผู้มีคุณวุฒิ จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา
1.1) ตาแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง สังกัดงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝุายปกครอง สานักปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา
(รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก ก)
1.2) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดงานสาธารณูปโภค ฝุายการโยธา กองช่าง
จานวน 1 อัตรา
(รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก ก)
2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 ตาแหน่ง 9 อัตรา
2.1) ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัดงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝุายปกครอง
สานักปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา
(รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก ก)
2.2) ตาแหน่ง พนักงานขับรถขยะ สังกัดงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฝุายบริหารงานสาธารสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 อัตรา
(รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก ก)
2.3) ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ สังกัดงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฝุายบริหารงานสาธารสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 7 อัตรา
(รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก ก)
รวมทั้งสิ้น จานวน 5 ตาแหน่ง 11 อัตรา
2.คุณสมบัติ...

-2๒.คุณสมบัติทั่วไปสาหรับผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๒.1. คุณสมบัตทิ ั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปี (ในวันรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงาน
เทศบาล ดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะการทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่ลงโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนาไปรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.) พนักงานจ้างตามภารกิจ สาหรับผู้มีทักษะ (ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5 ปี)
และสาหรับผู้มีคุณวุฒิ จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา
1.1) ตาแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง สังกัดงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝุายปกครอง สานักปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
1.2) ตาแหน่ง...

-31.2) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดงานสาธารณูปโภค ฝุายการโยธา
กองช่าง จานวน 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
2.) พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 ตาแหน่ง 9 อัตรา
2.1) ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัดงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝุายปกครอง สานักปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
2.2) ตาแหน่ง พนักงานขับรถขยะ สังกัดงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฝุายบริหารงานสาธารสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
2.3) ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ สังกัดงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฝุายบริหารงานสาธารสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 7 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
รวมทั้งสิ้น จานวน 5 ตาแหน่ง 11 อัตรา
๓. การรับสมัคร
๓.๑ กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอ
เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม–10 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.
ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-4572829
หรือเว็บไซต์เทศบาลตาบลเสิงสาง http://www.ss-muni.go.th
๓.๒. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันรับสมัครสอบ
ผูส้ มัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครดัวยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยกรอกราละเอียด
ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ เพื่อมายื่นในวัน
รับสมัคร ดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และให้ผู้สมัครลงชื่อ- สกุลกากับด้านหลังรูปถ่าย
จานวน ๓ ใบ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(๔) สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรอง...

-4(๕) ใบรับรองแพทย์ ที่รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติทั่วไปในข้อ 2 (4) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันสมัคร
(ฉบับจริง)
จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาใบสาคัญทางทหาร ได้แก่ สด.9 หรือ สด.43 หรือ สด.8 พร้อมสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการ
สมัครไม่ตรงกัน) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ใบรับรองการผ่านงาน หนังสือรับรองแสดงการปฏิบัติงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค ร หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองแสดงการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประสบการณ์การทางานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
เทศบาลตาบลเสิงสาง ไม่รับสมัครฯ พระภิกษุหรือสามเณร ตามหนังสือที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
หากสมัครแล้วบวชเป็นภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างดาเนินการสรรหาก็ไม่อนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร
หากยังครองสมเพศในวันที่ดาเนินการเลือกสรร
3.3 เอกสารอื่นที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง แต่ละตาแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ดังนี้
1.) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ต้องมีสาเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา ที่แสดงถึงเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง นายช่างโยธา (ภาคผนวก ก)
2.) ตาแหน่ง พนักงานขับ รถดับเพลิง ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 และหนังสื อ
รับรองการปฏิบัติงานในลักษณะงานดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ภาคผนวก ก)
3.) ตาแหน่ง พนักงานขับขยะ ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 (ภาคผนวก ก)
๓.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับ การสรรหาและเลื อกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร
อัน เป็ น ผลทาให้ผู้ ส มัครไม่มีสิ ทธิ์ ส มัครตามประกาศรับสมัครดังกล่ าว หากตรวจสอบพบภายหลั งว่า ผู้ ส อบ
คัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด เทศบาลตาบลเสิงสาง อาจถอนรายชื่อผู้นั้น
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้สมัคร
ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับการ
คัดเลือก หรือพิจารณาไมให้ผ่านการสรรหาและเลือ กสรร หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร
4. ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ในอัตรา 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร จะไม่คืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแล้ว เว้นแต่ มีการขอยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อ
ไปในทางทุจริตนั้นได้
5. การประกาศ...

-55. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
5.๑ เทศบาลตาบลเสิงสาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
เทศบาลตาบลเสิงสาง หรือทางเว็บไซต์เทศบาลตาบลเสิงสาง http://www.ss-muni.go.th
5.๒ กาหนดวัน เวลาและสถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน
2563 ตั้งแต่เวลา 10.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฟื่องฟูา ชั้น 2 เทศบาลตาบลเสิงสาง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ หรือการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน จะพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงานมากที่สุด
โดยวิธีการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ตามที่เทศบาลตาบลเสิงสาง
กาหนด (การสัมภาษณ์) และพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ทักษะ
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสอบสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการทางาน
ความสามารถ ประสบการณ์ในการทางาน หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม และบุคลิกภาพอื่นๆ เป็นต้น โดยวิธีการสัมภาษณ์
ซึ่งประกอบด้วย
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(3) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข.)
สาหรับวิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่ อง เทศบาลตาบลเสิงสาง จะเป็นผู้กาหนดโดย
สมรรถนะเรื่องหนึ่ง อาจประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการ หรือสมรรถนะหลายๆ เรื่อง อาจประเมินด้วย
วิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามที่เห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว โดยอาจใช้
การสอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จาลอง การตรวจสอบ
กับบุคคลที่อ้างอิงหรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 โดยการดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างจะเป็นตามลาดับคะแนนที่สอบได้
8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลเสิงสาง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันจันทร์ที่ 23
พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาล
ตาบลเสิงสาง และสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล หรือทางโทรศัพท์
หมายเลข 044-457282 ต่อ 18 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ http://www.ss-muni.go.th
9. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
9.1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงตามลาดับที่จากผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ถ้ากรณีได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครรับการเลือกสรร
ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
9.2.บัญชีรายชื่อ...

-69. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
9.1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงตามลาดับที่จากผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ถ้ากรณีได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครรับการเลือกสรร
ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
9.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร กาหนดให้บัญชีมีอายุ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่
วันที่ป ระกาศขึ้น บัญชี ผู้ผ่านการสรรหาและเลื อกสรร เว้นแต่มีการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งเดียวกันอีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ขึ้นบัญชี
ไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก และในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อสั่งจ้างไปแล้ว
ก่อนบั ญชี ผ่ า นการสรรหาและเลื อกสรรได้ มีอายุไ ม่เกิ น 1 ปี หรือ ก่อนมีการขึ้ นบัญ ชี ผู้ ผ่ านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ใหม่แล้วแต่กรณี ให้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้นี้มีอายุครบ 1 ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ได้ใหม่แล้วแต่กรณี
9.3 ผู้ที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้าเกิดกรณีอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การรับการสั่งจ้างในตาแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่เทศบาลตาบลเสิงสางกาหนด
เว้นแต่มีเหตุจาเป็น และได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะสั่งจ้างในตาแหน่ง
ทีส่ รรหาและเลือกสรรได้
10. การดาเนินการจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
10.1 เทศบาลตาบลเสิ ง สาง จะด าเนิน การสั่ งจ้างผู้ ที่ผ่ า นการสรรหาและเลื อกสรรได้
ตามลาดับ ที่ได้ป ระกาศขึ้นบั ญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้ว ว่า ผู้ ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่ว ไปของ
พนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.ท. กาหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามที่กาหนด เทศบาลตาบลเสิงสาง อาจถอน
รายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
10.2 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในวันทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการท้องถิ่น
10.3 ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ถึงลาดับที่ที่จะได้รับการสั่งจ้างในตาแหน่งที่
สรรหาและเลือกสรร ได้ มีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่ากาหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ
เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
10.4 เมื่อได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเสิงสางแล้ว หากประสงค์จะขอ
ลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรีตาบลเสิงสางล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกจาก
ราชการไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณี...

-7ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตาบลเสิงสางพิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะเรื่อง
เดียวกันได้ เทศบาลตาบลเสิงสาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
(ก.ท.จ.นม) ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่หมดอายุ ก็ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63

(นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ)
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง

ภาคผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (กรณีจ้างแทนตาแหน่งว่างและกรณีจ้างใหม่)
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
-------------------------------ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง สาหรับผู้มีทักษะ (ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5 ปี)
จานวน 1 อัตรา
ทาหน้าที่ขับรถดับเพลิงสาหรับผู้มีทักษะ (ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5 ปี) ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดาเนินการจัดทารายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐานจัดทาบันทึกเสนอ
ข้อบกพร่องของรถยนต์ ที่จาเป็นจะต้องซื้อหรือจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. เพศชาย
2. ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
3. มีความรู้ความความชานาญในการขับรถดับเพลิงได้เป็นอย่างดี
4. มีใบขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 ตามกฎหมายกาหนดว่าด้วยกรมขนส่งทางบก
5. มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานในการขับรถประเภทดังกล่าว จากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันรับสมัคร ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
การบรรจุและค่าตอบแทน
ระยะเวลาในการจ้าง

มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม.
ให้ความเห็นชอบ จ้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
พ.ศ. 2564-2566

อัตราค่าตอบแทน

-พนักงานจ้างทั่วไป
-เดือนละ 9,400.- บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด

สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
******************************

ภาคผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (กรณีจ้างแทนตาแหน่งว่างและกรณีจ้างใหม่)
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
-------------------------------ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
จานวน 1 อัตรา
ทาหน้าที่เป็นพนักงานประจารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจารถบรรทุกน้าช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้า หรืองานอื่นใดเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. เพศชาย
2. ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือ
ดับเพลิงและน้ายาเคมีต่างๆ หรือ
4. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้
การบรรจุและค่าตอบแทน
ระยะเวลาในการจ้าง

มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม.
ให้ความเห็นชอบ จ้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
พ.ศ. 2564-2566

อัตราค่าตอบแทน

-พนักงานจ้างทั่วไป
-เดือนละ 9,000.- บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด

สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

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

ภาคผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (กรณีจ้างแทนตาแหน่งว่างและกรณีจ้างใหม่)
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
-------------------------------ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัด งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สาหรับผู้มีคุณวุฒิ

จานวน

1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้ ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้
ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ ต รงกับรู ปแบบและรายการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
1.4 ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง งานปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มแซม หรื อ ตรวจการจ้ า งตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านการช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้บังคับบัญชา หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสั มพันธ์อานวยความสะดวกให้ กับประชาชน และผู้ มาติดต่องานด้านโยธา
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รั บ ประกาศนีย บั ตรวิช าชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี ยวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ
สถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.กาหนดว่ าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนี้
ได้

-22. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิช าหรื อทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธาหรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างก่อสร้าง หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนี้ได้
การบรรจุและอัตราค่าตอบแทน/ค่าครองชีพทีไ่ ด้รับ
ระยะเวลาในการจ้าง

อัตราค่าตอบแทน

มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม.
ให้ความเห็นชอบ จ้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
พ.ศ. 2564-2566
พนักงานจ้างตามภารกิจ อัตราค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด ดังนี้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.-บาท และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน
เดือนละ 2,000.- บาท รวมเป็นเงิน 11,400.- บาทต่อเดือน
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 10,840.-บาท และค่าครองชีพ
ชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000.-บาท รวมเป็นเงิน 12,840.-บาท
ต่อเดือน
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 11,500.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราว
รายเดือน เดือนละ 1,785.-บาท รวมเป็นเงิน 13,285.-บาทต่อเดือน

สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

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

ภาคผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (กรณีจ้างแทนตาแหน่งว่างและกรณีจ้างใหม่)
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
-------------------------------ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง พนักงานขับรถขยะ
จานวน 1 อัตรา
ทาหน้าที่ขับรถขยะ ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถขยะ
หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. เพศชาย
2. ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
3. มีความรู้ความความชานาญในการขับขยะได้เป็นอย่างดี
4. มีใบขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 ตามกฎหมายกาหนดว่าด้วยกรมขนส่งทางบก
การบรรจุและค่าตอบแทน
ระยะเวลาในการจ้าง

มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม.
ให้ความเห็นชอบ จ้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
พ.ศ. 2564-2566

อัตราค่าตอบแทน

-พนักงานจ้างทั่วไป
-เดือนละ 9,000.- บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด

สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

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

ภาคผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (กรณีจ้างแทนตาแหน่งว่างและกรณีจ้างใหม่)
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
-------------------------------ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ
จานวน 7 อัตรา
ทาหน้าที่ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย หรืองานอื่นใด
ทีเ่ กี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. เพศชาย
2. ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
การบรรจุและค่าตอบแทน
ระยะเวลาในการจ้าง

มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม.
ให้ความเห็นชอบ จ้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
พ.ศ. 2564-2566

อัตราค่าตอบแทน

-พนักงานจ้างทั่วไป
-เดือนละ 9,000.- บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด

สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

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

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิงสาหรับผู้มีทักษะ (ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5 ปี)
สังกัด งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝุายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ทาหน้าที่ขับรถดับเพลิงสาหรับผู้มีทักษะ (ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5 ปี) ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดาเนินการจัดทารายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐานจัดทาบันทึกเสนอ
ข้อบกพร่องของรถยนต์ ที่จาเป็นจะต้องซื้อหรือจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ 100 คะแนน ดังนี้
1.
2.

3.
4.

สมรรถนะ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับการที่จะจ้าง)
มีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
2.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
2.2 มนุษย์สัมพันธ์
2.3 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
2.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ
สุขภาพร่างกาย
ทดสอบการขับรถยนต์

คะแนนเต็ม
25
30
5
10
5
10
20
25

วิธีการประเมิน

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

4. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟูา ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
*****************************

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
สังกัด งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝุายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ทาหน้าที่เป็นพนักงานประจารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจารถบรรทุกน้าช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้า หรืองานอื่นใดเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ 100 คะแนน ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
1.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
1.2 มีความรู้ความสามารถ
2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
2.1 บุคลิกภาพ
2.2 การแต่งกายเหมาะสม
2.3 วิสัยทัศน์

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

30
40
30
10
10
10

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

4. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟูา ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

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

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
สังกัด งานสาธารณูปโภค ฝุายการโยธา กองช่าง
2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้ ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้
ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ ต รงกับรู ปแบบและรายการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
1.4 ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง งานปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มแซม หรื อ ตรวจการจ้ า งตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านการช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้บังคับบัญชา หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสั มพันธ์อานวยความสะดวกให้ กับประชาชน และผู้ มาติดต่องานด้านโยธา
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ

/3.หลักเกณฑ์...

-23. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ 100 คะแนน ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับการที่จะจ้าง)
มีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
2.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
2.2 มนุษย์สัมพันธ์
2.3 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
2.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ

คะแนนเต็ม
60
40
10
10
10
10

วิธีการประเมิน

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

4. ขัน้ ตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟูา ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

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

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง พนักงานขับรถขยะ
จานวน 1 อัตรา
2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ทาหน้าที่ขับรถขยะ ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถขยะ
หรืองานอื่นใดที่เกีย่ วข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ 100 คะแนน ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับการที่จะจ้าง)
มีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
2.1 บุคลิกภาพ
2.2 การแต่งกายเหมาะสม
2.3 วิสัยทัศน์
3. สุขภาพร่างกาย
4. ทดสอบการขับรถยนต์

คะแนนเต็ม
40

20
10
5
5
20
20

วิธีการประเมิน

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

4. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟูา ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

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

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ
จานวน 7 อัตรา
2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ทาหน้าที่ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย หรืองานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ 100 คะแนน ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
1.1 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
1.2 มีความรู้ความสามารถ
2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
2.1 บุคลิกภาพ
2.2 การแต่งกายเหมาะสม
2.3 วิสัยทัศน์

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

30
40
30
10
10
10

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

4. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟูา ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

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

