ประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (กรณีจ้างใหม่)
--------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลเสิงสาง มีความประสงค์จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อ
บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานจ้ า งของเทศบาลต าบลเสิ ง สาง ตามกรอบแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564–2566 (กรณีจ้างใหม่) เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล
เสิงสาง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 4 ข้อ
18 และข้อ 19 และข้อ 20 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลเสิงสาง จานวน 6 ตาแหน่ง 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สาหรับผู้มีคุณวุฒิ
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
(2) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
1.2 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สาหรับผู้ทักษะ (ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
5 ปี)
(1) ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
จานวน 1 อัตรา
1.3 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
(1) ตาแหน่ง ภารโรง
จานวน 1 อัตรา
(2) ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) จานวน 1 อัตรา
(3) ตาแหน่ง คนงาน
จานวน 2 อัตรา
รวมทั้งสิ้น จานวน 6 ตาแหน่ง 7 อัตรา
๒.คุณสมบัติทั่วไปสาหรับผู้ซึ่งจะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม 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) โรคเท้าช้าง...
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(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
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามที่กาหนดตาแหน่งของพนักงาน
จ้างในแต่ละตาแหน่ง (รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก ก)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบล
เสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 6 –15 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–
๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข
044-4572829, 086-3936896 หรือเว็บไซต์เทศบาลตาบลเสิงสาง http://www.ss-muni.go.th
๓.๒. เอกสารและหลักฐานทีต่ ้องนามายื่นในวันรับสมัครสอบ
ผูส้ มัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครดัวยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยกรอกราละเอียด
ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ เพื่อมายื่นในวัน
รับสมัคร ดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
จานวน ๓ ใบ
(3) สาเนา...
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จานวน 1 ฉบับ
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(๔) สาเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหนังสือรับรอง (ถ้ามี) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกาหนด สาหรับตาแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2
จานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ ที่รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติทั่วไปในข้อ 2 (4) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
จนถึงวันสมัคร (ฉบับจริง)
จานวน 1 ฉบับ
(7) สาเนาใบสาคัญทางทหาร ได้แก่ สด.9 หรือ สด.43 หรือ สด.8
พร้อมสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
(8) 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
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร เทศบาลตาบลเสิงสาง ไม่ สามารถรับสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรได้ หนังสือสานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521
ออกตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นภิกษุ
หรือสามเณรในภายหลังระหว่างดาเนินการสรรหาก็ไม่อนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร หากยังครองสมเพศในวันที่
ดาเนินการเลือกสรร
๓.3 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่า เป็ น ผู้ มีคุ ณ สมบั ติทั่ ว ไป และคุณ สมบัติ เ ฉพาะต าแหน่ งตรงตามประกาศรับ สมัค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้สอบคัดเลือก
ได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด เทศบาลตาบลเสิงสาง อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้สมัคร
ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด หรือเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับการ
คัดเลือก หรือพิจารณาไมให้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร

5. ค่าธรรมเนียม...

-44. ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ในอัตรา 100 บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร จะไม่คืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างแล้ว เว้นแต่ มีการขอยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือ
ส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตนั้นได้
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
5.๑ เทศบาลตาบลเสิงสาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาล
ตาบลเสิงสาง หรือทางเว็บไซต์เทศบาลตาบลเสิงสาง http://www.ss-muni.go.th
5.๒ กาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันอังคารที่ 21
กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 2 เทศบาลตาบลเสิงสาง
โดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และภาคปฏิบัติ
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
และภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(3) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข.)
สาหรับวิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง 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. การประกาศ...

-58. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลเสิ งสาง จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวัน ศุกร์ที่ 24
กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาล
ตาบลเสิงสาง และสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล หรือทางโทรศัพท์
หมายเลข 044-457282 ,086-3936896 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์เทศบาลตาบลเสิงสาง
http://www.ss-muni.go.th
9. 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 ให้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ครั้งนี้ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป 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
ที่สรรหาและเลือกสรรได้
10. การดาเนินการจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
10.1 เทศบาลตาบลเสิ ง สาง จะด าเนิน การสั่ งจ้างผู้ ที่ผ่ า นการสรรหาและเลื อกสรรได้
ตามลาดับ ที่ได้ป ระกาศขึ้นบั ญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้ว ว่า ผู้ ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไปของ
พนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.ท. กาหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกร รมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามที่กาหนด หรือใช้เอกสารในการสมัครอัน
เป็นเท็จ เทศบาลตาบลเสิงสาง อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
และให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง อันเป็นเหตุให้เทศบาลตาบลเสิงสางบอกเลิก
สัญญาจ้างได้ในกรณีที่ทาสัญญาจ้างแล้ว และจักดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
10.2 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในวันทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการท้องถิ่น
10.3 ถ้าผู้ผ่าน...

-610.3 ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ถึงลาดับที่ที่จะได้รับการสั่ งจ้างในตาแหน่งที่
สรรหาและเลือกสรร ได้มีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่ากาหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ
เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
10.4 เมื่อได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเสิงสางแล้ว หากประสงค์จะขอ
ลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่ นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรีตาบลเสิงสางล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกจาก
ราชการไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตาบลเสิงสางพิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะเรื่อง
เดียวกันได้ เทศบาลตาบลเสิงสาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
(ก.ท.จ.นม) ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่หมดอายุ ก็ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64

(นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ)
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง

ภาคผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (กรณีจ้างใหม่)
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
-------------------------------ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป
1. สังกัดงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ภารโรง
จานวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป มีหน้าที่เปิด – ปิดสานักงานชั้น 1 และชั้น 2 ซ่อมแซมและ
บารุงรักษาอุปกรณ์ อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย พร้อมทั้งรายงานให้
ผู้บั งคับ บัญชาชั้น ต้น ทราบ ถ่ายเอกสารต่างๆ ของสานักปลั ดเทศบาลและเข้ารูปเล่ มปก ช่ว ยจัดโต๊ะ เก้าอี้
เตรียมห้องประชุมต่างๆ เช่น ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมเฟื่องฟูา ห้องประชุมทานตะวัน ฯลฯ ดูแล
รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว และจัดเก็บให้เป็นระเบียบ รดน้าต้นไม้รอบอาคาร
สานักงานและบารุงรักษาดูแลสวนผักสวนครัวข้างอาคารสานักงาน หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
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 ประกอบกับมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
******************************

ภาคผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (กรณีจ้างใหม่)
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
-------------------------------ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง สาหรับผู้มีทักษะ (ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5 ปี)
จานวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ท้าหน้าที่เป็นพนักงานประจ้ารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจ้ารถบรรทุกน้าช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้า หรืองานอื่นใดเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. เพศชาย
2. ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือ
ดับเพลิงและน้ายาเคมีต่างๆ หรือ
4. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้
การบรรจุและค่าตอบแทน
ระยะเวลาในการจ้าง

มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม.
ให้ความเห็นชอบ จ้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
พ.ศ. 2564-2566

อัตราค่าตอบแทน

-พนักงานจ้างตามภารกิจ
-เดือนละ 9,400.- บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด

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

ภาคผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (กรณีจ้างใหม่)
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
-------------------------------ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) จานวน

1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ท้าหน้าที่เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขับรถยนต์
บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ของ
รถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมที่จะใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้
รถยนต์ดาเนินการจัดทารายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐาน จัดทาบันทึกเสนอข้อบกพร่อง
ของรถยนต์ที่จาเป็นจะต้องซื้อหรือจ้างเหมา เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. เพศชาย
2. ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
3. มีความรู้ความความชานาญในการขับรถดับเพลิงได้เป็นอย่างดี
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 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
******************************

ภาคผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (กรณีจ้างใหม่)
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
-------------------------------ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง คนงาน
จานวน 2 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ท้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

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

ภาคผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (กรณีจ้างใหม่)
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
-------------------------------ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัด งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน

1 อัตรา

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติ
1.1 สารวจข้อมูลเบื้องต้น เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนส่งเสริมพัฒนา
ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนและ
สนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน
1.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพื่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตน โดยมุ่งพึ่งพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เป็นฐานการ
พัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มอองค์กร และเครือข่าย
องค์กรประชาชนในการเป็นที่ปรึกษากลุ่มอองค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการ
กลุ่ม รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น วิเคราะห์ ตัดสินใจ
วางแผนและดาเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการชุมชนและ
ท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้คาปรึกษา แนะนาด้านวิชาการาและปฏิบัติงานด้าน
เศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กร เครือข่าย
องค์กรประชาชน และชุมชนในระดับอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง สมดุล และมั่นคง
1.6 ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ดาเนินการและเอื้ออานวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.7 เป็นผู้นา...

-21.7 เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความ
สนใจ เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
1.8 ร่วมจัดทาโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน
โครงการชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเสริมสร้าง
ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาส เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริหาร
2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป
2.2 ตอบปัญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝุาย
2.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงานองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการช่วยเหลือ บาบัด
แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน ประชาชนในทุกด้าน
2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการดาเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นปลูกฝังให้ประชาชนมีความสนใจให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อชุมชน
2.5 ให้คาแนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รั บ ประกาศนี ยบัตรวิ ช าชีพเทคนิคหรือคุณวุ ฒิ อย่างอื่นที่เที ยบได้ใ นระดับ เดียวกั น
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่าว่านี้ทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
การบรรจุและค่าตอบแทน
ระยะเวลาในการจ้าง

มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม.
ให้ความเห็นชอบ จ้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
พ.ศ. 2564-2566
อัตรา...

-3อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช.

-ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด

คุณวุฒิ ปวท.

-ค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด

คุณวุฒิ ปวส.

-ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด

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

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

ภาคผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (กรณีจ้างใหม่)
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
-------------------------------ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัด งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ–ส่งหนังสือ
การลงทะเบียนรับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินและการ
พิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ
ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ตรงตามเปูาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน
ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วนและปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน
เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง
และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุม เพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม...

-21.9 จัดเตรียมและดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผยตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่อง
การประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา
และบรรลุวัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริหาร
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองของทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รั บ ประกาศนี ยบัตรวิ ช าชีพเทคนิคหรือคุณวุ ฒิ อย่างอื่นที่เที ยบได้ใ นระดับ เดียวกั น
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่าว่านี้ทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองของทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

การบรรจุ...

-3การบรรจุและค่าตอบแทน
ระยะเวลาในการจ้าง

อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช.

มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี ไม่ก่อน ก.ท.จ.นม.
ให้ความเห็นชอบ จ้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
พ.ศ. 2564-2566
-ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด

คุณวุฒิ ปวท.

-ค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด

คุณวุฒิ ปวส.

-ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกาหนด

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

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

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ภารโรง

จานวน

1 อัตรา

2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป มีหน้าที่เปิด – ปิดสานักงานชั้น 1 และชั้น 2 ซ่อมแซมและ
บารุงรักษาอุปกรณ์ อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย พร้อมทั้งรายงานให้
ผู้บั งคับ บัญชาชั้น ต้น ทราบ ถ่ายเอกสารต่างๆ ของสานักปลั ดเทศบาลและเข้ารูปเล่ มปก ช่ว ยจัดโต๊ะ เก้าอี้
เตรียมห้องประชุมต่างๆ เช่น ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมเฟื่องฟูา ห้องประชุมทานตะวัน ฯลฯ ดูแล
รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานบ้านงานครัวและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ รดน้าต้นไม้รอบอาคาร
สานักงานและบารุงรักษาดูแลสวนผักสวนครัวข้างอาคารสานักงาน หรื องานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
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
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
10
10
10

4. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟูา ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
*****************************

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ สาหรับผู้มีทักษะ (ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5 ปี)
สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
จานวน 1 อัตรา
2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ท้าหน้าที่เป็นพนักงานประจ้ารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจ้ารถบรรทุกน้าช่วยเหลือ
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
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
10
10
10

4. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟูา ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

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

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)

จานวน

1 อัตรา

2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ท้าหน้าที่พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขับรถยนต์
บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ของ
รถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้
รถยนต์ดาเนินการจัดทารายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐานจัดทาบันทึกเสนอข้อบกพร่องของ
รถยนต์ ที่จาเป็นจะต้องซื้อหรือจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ 100 คะแนน ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับการที่จะจ้าง)
มีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
2.1 บุคลิกภาพ
2.2 การแต่งกายเหมาะสม
2.3 วิสัยทัศน์

คะแนนเต็ม
30

3. สุขภาพร่างกาย
4. ทดสอบการขับรถยนต์

10
10
10

วิธีการประเมิน

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

20
20

4. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟูา ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
*****************************

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง คนงาน
จานวน 2 อัตรา
2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ท้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
10
10
10

4. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟูา ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

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

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ สาหรับผู้มีคุณวุฒิ
สังกัด งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน

1 อัตรา

2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ 100 คะแนน ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
1.) ความรู้เกี่ยวกับอานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล
2.) ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงาน
ของตาแหน่ง

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

10
10

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

30

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
2.1 บุคลิกภาพ
2.2 การแต่งกายเหมาะสม
2.3 วิสัยทัศน์

10
10
10

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

4. ภาคปฏิบัติ (ร่าง/พิมพ์/โต้ตอบหนังสือราชการ)

20

โดยวิธีทาแบบทดสอบ

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
- ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้อง และทักษะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

4. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ทดสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 21 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 2 และสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
เฟื่องฟูา ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
*****************************

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ สาหรับผู้มีคุณวุฒิ
สังกัด งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ 100 คะแนน ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
1.) ความรู้เกี่ยวกับอานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล
2.) ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงาน
ของตาแหน่ง

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

10
10

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

30

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
2.1 บุคลิกภาพ
2.2 การแต่งกายเหมาะสม
2.3 วิสัยทัศน์

10
10
10

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

4. ภาคปฏิบัติ (ร่าง/พิมพ์/โต้ตอบหนังสือราชการ)

20

โดยวิธีทาแบบทดสอบ

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
- ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้อง และทักษะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

4. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ทดสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 21 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 2 และสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
เฟื่องฟูา ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
*****************************

