ประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร
---------------------ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง การรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (กรณีจ้างใหม่)
จานวน 6 ตาแหน่ง 7 อัตรา คณะกรรมการรับสมัครได้ดาเนินการรับสมัครตามประกาศการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 6–15 กันยายน 2564 นั้น
บัดนี้ การรับ สมัค รบุค คลบุค คลทั่ว ไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า ง ได้สิ้นสุด
ระยะเวลาการรั บสมัครแล้ ว โดยได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ สมัครตามข้อเท็จจริงที่ผู้ สมัครได้ยื่ น
และรับรองตนเองในใบสมัครฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเสิงสาง และกาหนดวัน เวลาและสถานที่
รายละเอียดดังนี้
ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สังกัดงานสวัสดิการสังคม
ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
1). นางสาววรนุช โนนศิลา
เลขประจาตัวผู้สอบ สป 01-01
2). ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฉวีวัลย์ คุณดารัมย์ เลขประจาตัวผู้สอบ สป 01-02
3). นายถิรพงศ์ อมรวุฒิพงศ์
เลขประจาตัวผู้สอบ สป 01-03
4). นายมนตรี จันทร์ที
เลขประจาตัวผู้สอบ สป 01-04
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1). นางสาวกชกร โยกระโทก
เลขประจาตัวผู้สอบ สธ 01-01
2). นางสาวอารียา แสงนาฝาย
เลขประจาตัวผู้สอบ สธ 01-02
3. ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
1). นายธนาวุฒิ สียางนอก
เลขประจาตัวผู้สอบ สป 02-01
ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป
1. ตาแหน่งภารโรง สังกัดงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัดเทศบาล
1). นายพรเทพ แก้วชูทอง
เลขประจาตัวผู้สอบ สป 03-01

-22. ตาแหน่ง คนงาน สังกัดงานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1). นางสาวยุพิน ดาวเรือง
เลขประจาตัวผู้สอบ สธ 02-01
2). นางบัวริม จุลกระโทก
เลขประจาตัวผู้สอบ สธ 02-02
ให้ผู้มีรายชื่อ ดังกล่าว เข้ารับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ซึ่งเทศบาล
ตาบลเสิงสาง จะดาเนินการเลือกสรรบุคคลโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งที่จ้าง โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตาแหน่ง) และการทดสอบภาคปฏิบัติ ในวัน
จั น ทร์ ที่ 21 กัน ยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานเทศบาลตาบลเสิ งสาง
(รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) หากตรวจพบภายหลังว่า ผู้ส มัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครฯ จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรฯ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับ
การพิจารณาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้ และจะประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 256๔ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลเสิงสาง หรือโทรศัพท์หมายเลข 044-457282 ต่อ 18 หรือเว็บไซต์ http://www.ss-muni.go.th
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕64

(นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ)
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 16 กันยายน 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
เฟื่องฟ้า ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
*****************************

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ สาหรับผู้มีคุณวุฒิ
สังกัด งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและ
วิธีการที่ชัดเจน 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
เฟื่องฟ้า ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
*****************************

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ สาหรับผู้มีทักษะ (ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5 ปี)
สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
จานวน 1 อัตรา
2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ท าหน้ า ที่ เ ป็ น พนั ก งานประจ ารถดั บ เพลิ ง ช่ ว ยเหลื อ ในการดั บ เพลิ ง ประจ ารถบรรทุ ก น า
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกนา หรืองานอื่นใดเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
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 ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

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

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 16 กันยายน 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
ผู้บังคับบั ญชาชั้น ต้นทราบ ถ่ายเอกสารต่างๆ ของสานักปลัดเทศบาลและเข้ารูปเล่มปก ช่ว ยจัดโต๊ะ เก้าอี้
เตรียมห้องประชุมต่างๆ เช่น ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ห้องประชุมทานตะวัน ฯลฯ ดูแล
รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานบ้านงานครัวและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ รดน้าต้นไม้รอบอาคาร
สานักงานและบารุงรักษาดูแลสวนผักสวนครัวข้างอาคารสานักงาน หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 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 ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
*****************************

ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง คนงาน
จานวน 2 อัตรา
2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ทาหน้าที่ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป 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 ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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