ประกาศเทศบาลตาบลหนองญาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
………………………………..……..……………..
ด้ ว ยเทศบาลต าบลหนองญาติ ประสงค์ จ ะรับ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานจ้ า ง
ฉะนั้ น อาศัย อ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อ งมาตรฐานทั่ว ไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. พนักงานจ้างทั่วไป
1.๑ พนักงานขับรถยนต์
1.2 ช่างไม้

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศรับสมัคร
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร
2.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น สาหรับพนักงานเทศบาล
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

- 2 หมายเหตุ ผู้ ที่ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรรในวันที่ ทาสั ญ ญาจ้าง จะต้องไม่เป็ นผู้ ดารง
ตาแหน่ง ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑
เดือน และแสดงว่าไม่เป็น โรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
2.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด เทศบาลตาบลหนองญาติ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ผู้สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สานักปลัดเทศบาลตาบลหนองญาติ โทร. 0 4250 3713
3.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเลือกสรร
พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ–สกุล ตาแหน่งที่เลือกสรรหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
2) สาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
3) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๒๓)
หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจ
ร่างกายจานวน ๑ ฉบับ
4) สาเนาภาพถ่ายปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครเลือกสรร
จานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดสมัครเลือกสรร
5) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตาแหน่งละ 100 บาท และจะไม่คืนให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ๓3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้ารับ การสรรหาและเลื อกสรรจะต้อ งรับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดั งกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
เทศบาลตาบลหนองญาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่
24 มกราคม 2561 ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนองญาติ
5. วัน เวลา สถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
เทศบาลต าบลหนองญาติ จ ะด าเนิ น การสรรหาในวั น ที่ 25 มกราคม 2561
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลหนองญาติ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการประเมิน
สมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็ นผู้ ผ่านการเลื อกสรรจะต้องเป็นผู้ ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
7. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลหนองญาติ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการเลือกสรรในวันที่ 26 มกราคม
2561 โดยเรียงตามลาดับคะแนนสอบที่ได้ ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนองญาติ กรณีที่มีผู้สมัครเลือกสรร
ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้รับลาดับที่ในการสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
เทศบาลตาบลหนองญาติจะขึ้นบัญชีผู้เลือกสรรได้ไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้น
บัญชีแต่ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับเลือกสรรได้คือ
๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่เลือกสรรได้
2. ผู้นั้นไม่มารายงายตัว เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ภายในเวลาที่ผู้มีอานาจบรรจุและแต่งตั้งกาหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ไปรษณีย์รับลงทะเบียน
หนังสือ แจ้งให้มารายงานตัว
3. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในตาแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรได้
๔. เทศบาลตาบลหนองญาติมีการเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชี
ผู้เลือกสรรได้ใหม่แล้ว โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด
๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
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8. การบรรจุแต่งตั้งและการจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลาดับในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ของเทศบาลตาบลหนองญาติ และ
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตาบลหนองญาติกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕61

(นายกิตติวัฒน์ ศรีพระจันทร์)
นายกเทศมนตรีตาบลหนองญาติ
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ประเภทของพนักงาน พนักงานจ้างทั่วไป (กองคลัง)
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รหัสตาแหน่ง 001

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ตลอดจนบารุง ทาความสะอาดและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ และปฏิบัตหิ น้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
2. สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้
3. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
ตามกฎหมาย มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ และออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2. ประเภทของพนักงาน พนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)
ตาแหน่ง ช่างไม้

รหัสตาแหน่ง 002

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานทางช่างไม้ สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และ
โยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้ ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดูแลและบารุง
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
2. สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
1. ประเภทของพนักงาน พนักงานจ้างทั่วไป (กองคลัง)
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
(ความรู้ในหลักวิชาการทีเ่ กี่ยวกับงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่จะจ้าง)
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.2 มีความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่ของเทศบาล
2.ภาคความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
50 คะแนน
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับงานที่จะจ้าง)
2.1 มีทักษะในการขับรถยนต์
50 คะแนน
2.1 มีความสามารถในการขับขับรถยนต์
3.ภาคความเหามะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
(ประเมินบุคคลจากการสัมภาษณ์)
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
3.2 ความคิดริเริม่ และปฏิภาณไหวพริบ
3.3 มนุษยสัมพันธ์
3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ

วิธีการประเมิน
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(25 ข้อ)
โดยวิธีการสอบปฏิบตั ิ

100 คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

2. ประเภทของพนักงาน พนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)
ตาแหน่ง ช่างไม้
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เกีย่ วกับงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่จะจ้าง)
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.2 มีความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่ของเทศบาล
2.ภาคความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับงานที่จะจ้าง)
2.1 มีทักษะในงานช่างไม้
2.1 มีความสามารถในงานช่างไม้
3.ภาคความเหามะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
(ประเมินบุคคลจากการสัมภาษณ์)
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
3.2 ความคิดริเริม่ และปฏิภาณไหวพริบ
3.3 มนุษยสัมพันธ์
3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ

รหัสตาแหน่ง 001

รหัสตาแหน่ง 002

คะแนนเต็ม

100 คะแนน

วิธีการประเมิน (โดยวิธี)

โดยวิธีการสอบปฏิบตั ิ

100 คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศเทศบาลตาบลหนองญาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
--------------------------------------------------------------------------1. ประเภทของพนักงาน พนักงานจ้างทั่วไป (กองคลัง)
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
รหัสตาแหน่ง 001
ระยะเวลาการจ้าง
การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจะทาเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี
อัตรา จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน
การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจะได้รับค่าตอบแทน 9,000.-บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์
ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจ้างทุกประการ

2. ประเภทของพนักงาน พนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)
ตาแหน่ง ช่างไม้
รหัสตาแหน่ง 002
ระยะเวลาการจ้าง
การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจะทาเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี
อัตรา จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน
การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจะได้รับค่าตอบแทน 9,000.-บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์
ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจ้างทุกประการ

