
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่)*พ่ฟ่ / ๒๕๖๑
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
************************************

ด้วย เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราซสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล 
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๑ อัตรา เพ่ือทดแทนตำแหน่งว่าง 
และให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูงมีประสิทธิภาพมากข้ึน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๓ แห่งพระราซบัญญ้ตระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนห้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ ๑๘,๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราขสีมา เร่ือง 
หลักเกณฑ์ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ 
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ดังน้ี 

๑. ตำแหน่งท่ีรับสมัครสอบ
๑.๑ พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล 

จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผ้ท่ีจะไต้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง จะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป
๒.๑.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราขสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ ข้อ ๔ ดังน้ี

(๑) มีลัญซาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิต พ่ืนเทืเอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไร้ในประกาศกำหนด 
โรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น สำหรับพนักงานเทศบาล 

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน 
พรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารห้องถ่ิน คณะผู้บริหารห้องถ่ิน สมาซิกสภาห้องกิน 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราซการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
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(๙) ไม่เป็นข้าราซการหรือลูกจ้างของส่วนราขการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราขการ 
ส่วนท้องถ่ิน

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและมีความรู้ในเร่ืองเคร่ือง 

ดับเพลิงและน้ํายาเคมีต่าง  ๆ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการแกจากหน่วย 

ดับเพลิงของทางราขการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยท่ีสิกให้ 
หน้าท่ีความรับผิดขอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

- ทำหน้าท่ีเป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง ข่วยเหลือในการดับเพลิง ประจำ 
รถบรรทุกน้ีา ซ่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ําหรืองานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญขามอบหมาย

๓. เอกสารท่ีต้องนำมาย่ืนในวันสมัคร
ผู้สมัครฯ จะต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ลูกต้องและครบถ้วนพร้อม 

รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปน้ี
๓ . ๑ สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง จำนวน ๑ ฉบับ
๓ . ๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาตำ ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายคร้ังเดียวกัน 

ไม่เกิน ๓ เดือน และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่าย จำนวน ๓ ใบ
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓ . ๔ สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน จำนวน ๑ ฉบับ
๓ . ๕ ใบรับรองแพทย์ ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

จังหวัดนครราขสีมากำหนด ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับต้ังแต่วันตรวจร่างกาย 
จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๖ หลักฐานอ่ืน  ๆ เข่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนข่ือ-นามสกุล (ล้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
ผู้สมัครฯ จะต้องแจ้งสถานท่ีท่ีติดต่อไต้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน 

ใบสมัครและ,โนกรณีท่ีแจ้งสถาน,ท่ีอยู่'โม่1ขัดเจน'ทำ,ให้เทศบาลตำบล'โนนสูง'โม่สามารถติดต่อผู้สมัศร'โดัจะ'เรืยกร้องลิท'ธ๊ 
ใด  ๆไม่ไต้

๔. วัน เวลา และสถานท่ีร้บสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ให้ย่ืนใบสมัครไต้ด้วยตนเองท่ี สำนักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราขสีมา ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๘ พฤษภาคม ๒๔๖๑ ในวันและเวลา
ราขการ
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๔. การประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ
เทศบาลตำบลโนนสูง จะประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และแจ้งกำหนดวัน เวลา และ 

สถานท่ีสอบให้ทราบใน วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๖9 ต้ังแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาล 
ตำบลโนนสูง หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๓๒-๖๒๐๗

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจะใช้วิธีประเมิน ”สมรรถนะ”ท่ีจำเป็นต้องใซ้ใน 

การปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งท่ีสรรหา รายละเอียดตามภาคผนวก ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังน้ี
๖.๑ ความรู้ของบุคคลในเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (โดยวิธีสัมภาษณ์)
๖.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

(โดยวิธีสัมภาษณ์หรือทดสอบงาน)
๖.๓ คุณลักษณะอีน  ๆของบุคคลซึงจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (โดยวิธีสัมภาษณ์)

๗. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

๘. การประกาศผลการเลือกสรรและการข้ึนบัญชี
เทศบาลตำบลโนนสูง จะประกาศผลการเลือกสรรภายใน ๓ วันทำการนับจากวันสอบ ณ 

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๓๒-๖๐๒๗ โดยเรียงลำดับท่ีจากผู้ท่ีได้ 
คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ใน 
ลำดับท่ีสูงกว่า

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้มีกำหนดอายุไม่เกิน ๑ ปี นับต้ังแต่วันประกาศข้ึนบัญชี เว้นแต่จะมี 
สอบอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้มีการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาท่ีข้ึนไว้ในคร้ังน้ี 
เป็นอันยกเลิก

๙. เง่ือนไขการจ้าง
๙.๑ เทศบาลตำบลโนนสูง จะบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับท่ีในบัญชีผู้ผ่าน 

การเลือกสรรได้ โดยต้องได้รับความเห็นขอบจาก ก.ท.จ.นครราขสีมา ก่อน จึงทำสัญญาจ้างได้
๙.๒ ระยะเวลาการจ้าง

พนักงานจ้างท่ัวไป มีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี
๙.๓ อัตราค่าตอบแทน

พนักงานจ้างท่ัวไปจะได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ ๙1๐๐๐ บาท และเงินเพ่ิมการ 
ครองชีพข่ัวคราวเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท

ท้ังน้ี การบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการเลือกสรรได้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการเลือกสรร 
ราย1โดเป็นผู้มีคุณสมบัติ’โม่ครบถ้วนตาม'ท่ีกำหนด'โว้โนประกาศรับสมัครแล้ว'ให้ถือ'ว่าผู้เผ่าน!กา,ร'สรรหาราย'น้ีบขาด 
คุณสมบัติในการได้รับการจ้าง



จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี {ท่ี พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประสงค์ โพธ๋ึมีศิริ) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



ภาคผนวก ๑

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง ลังกัดสำนักปลัดเทศบาล

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

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังน้ีข-------------------------------------------------------------------
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

๑. ความรู้ (ความรู้เก่ียวกับงานในหน้าท่ีของตำแหน่งท่ี โดยวิธีสัมภาษณ์
จะจ้าง)

๑.๑ ความรู้ความสามารถท่ัวไป ๑(เ̂
๑ . ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ริ)๕

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ความสามารถหรือ โดยวิธีสัมภาษณ์หรือการ
ทักษะเฉพาะท่ีจำเป็นสำหรับงานท่ีจะจ้าง) ทดสอบ
๒.๑ มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ๒๐
๒.๒ มีความสามารถด้านอ่ืนๆ ๒๐

๓ .  คุณลักษณะของบุคคล โดยวิธีสัมภาษณ์
๓.๑ บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา มนุษยสัมพันธ์ ๑๐
๓.๒ ความคิดรืเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ ๑๐
๓.๓ ทัคนคติ แรงจงใจ ๑๐

รวม ๑๐๐


