
                               
                        ประกาศเทศบาลต าบลนาม่อง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 
****************************************************************************************** 

                   ด้วยเทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล      
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  พ.ศ.2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1) ซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ได้เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่๒๘เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ และเทศบาลต าบลนาม่องได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลังดังกล่าวฯไปแล้ว  นั้น      
                    อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งออกตามความ
ในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   

เทศบาลต าบลนาม่อง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือท าการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
จ้าง  จ านวน 4  ต าแหน่ง  10 อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
    

 ๑ . ต าแหน่งที่รับสมัคร/ประเภทพนักงานจ้าง 
    ๑.๑ ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ     
            (๑.๑.๑) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ            จ านวน  ๑  อัตรา   สังกัดกองคลัง 
            (๑.๑.๒) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จ านวน  ๑  อัตรา   สังกัดกองสวัสดิการสังคม 
             
     ๑.2 ประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป 
            (2.1) ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ขับรถดับเพลิง)    จ านวน 2 อัตรา  สังกัดส านักปลัดเทศบาล 
            (2.2) ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ขับรถกู้ชีพ)        จ านวน 2 อัตรา  สังกัดกองสาธารณสุขฯ 
            (2.3) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัย)   จ านวน 4 อัตรา  สังกัดกองสาธารณสุขฯ 
 
 

 

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
            ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามส าหรับต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 
            ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

/(5)ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง... 
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(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 

การเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดอาญา  

 เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

             หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันท าสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และ
จะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 
2553 ได้แก่ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพ
ติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.ก าหนดมายื่นด้วย (ส ำคัญมำกต้องได้รับกำรรับรองยืนยันจำกแพทย์ว่ำไม่ติดสำรเสพติด
ให้โทษ) (ภำยในระยะเวลำ 1 ปี เม่ือได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนจ้ำงของเทศบำลแล้ว จะต้องเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนหรือตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลที่ก ำหนด) 

 

           ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง /ลักษณะงาน ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  

                   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรในต าแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น                
ตามบัญชีลักษณะงาน คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  ตามรายละเอียด                 
แนบท้ายประกาศ  (ภาคผนวก ก.) 
๓.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
 

     ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 

                  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกใบ
สมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๐ – 1๘ 
กันยายน  2563 ในวันเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ณ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลนาม่อง  
อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๒๐๙-0181  
     ๓.๒ หลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล  ต าแหน่งที่สอบไว้หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง จ านวน 3 รูป 
                            (2)  ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือส าเนาแสดงผลการศึกษา หรือส าเนาปริญญาบัตร หรือ
ระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
สมัครสอบ  อย่างละ  ๑  ฉบับ   โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ
วันที่ 18 กันยายน 2563 
 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
ก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 (3)  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ ๑  ฉบับ 
 

 /(4)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ... 
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                              (4)  ส าเนาหลักฐานอื่น  ๆ   เช่น  ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (ถ้ามี)  
                              (5)  ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือ
ได้รับการยกเว้น จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) เฉพาะผู้สมัครที่เป็นเพศชายที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
                              (6) หนังสือรับรองการผ่านงาน เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

            (7)  ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย  *(เฉพำะต ำแหน่งพนักงำนขับรถดับเพลิงและ
ขับรถกู้ชีพ) 

                   เทศบาลต าบลนาม่อง  ไม่รับสมัครและไม่ให้เข้าคัดเลือกส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้  
ตามหนังสือส านักงาน  ก.ท. ด่วนมาก ที่  มท ๐๓๑๑/ว  ๕๔๒๖  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ  ๕      
ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๒๑   
                               ส าหรับการสมัครสอบในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไมต่รงตามประกาศ 
หรือไม่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 
                                                   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน              
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องลงในเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่ประกอบการสมัคร     
     ๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 

          ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ายคืน                  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบทั้งหมด 
    ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
                ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้อ งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง             
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไป และคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง                 
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้ วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด           
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร         
อันมีผลท าให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบตรวจพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และเทศบาลต าบลนาม่องจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
๔.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
        

               เทศบาลต าบลนาม่อง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่  ๒๑ กันยายน   
๒๕63 เวลา 10.00 น. โดยปิดประกาศไว้ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลนาม่อง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   
๐-๔๒๐๙-0181 และจะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร   ในวันที่   2๘  กันยายน  2563  เวลา 09.00 น.   
เป็นต้นไป  ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลนาม่อง    อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร ตามตารางการสอบดังต่อไปนี้    
  
     ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุและต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  

  วิชาที่สอบ ก าหนดเวลาสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๐๙.0๐ น. – ๑๐.๓๐ น. 
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 

/ประเภททั่วไป 
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          ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์(ขับรถดับเพลิง) ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
(ขับรถกู้ชีพ) ต าแหน่งคนงานทั่วไป (ประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัย) 

  วิชาที่สอบ ก าหนดเวลาสอบ 
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ขับรถดับเพลิง)จะต้อง
ทดสอบการขับรถยนต์(ขับรถดับเพลิง)ด้วยสถานการณ์
จ าลองจริง  และสอบสัมภาษณ ์        

๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป 

ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์(ขับรถกู้ชีพ) จะต้องทดสอบ
การขับรถยนต์(ขับรถกู้ชีพ) ด้วยสถานการณ์จ าลองจริง  
และสอบสัมภาษณ์         

๑๐.0๐ น. เป็นต้นไป 

ต าแหน่งคนงานทั่วไป (ประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัย)  
จะต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย   และสอบสัมภาษณ์ 

๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป 

 

 หมายเหตุ  เวลาในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
5. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
                            (1) การสอบคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบคัดเลือกแบบปรนัย(เฉพาะต าแหน่งพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบโดยเคร่งครัด 
                            (2) ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
                                (2.1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง 
สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน 
                                (2.2) ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐออกให้ ไปในวันสอบทุกครั้งเพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีทั้ง 2 บัตร จะไม่อนุญาตให้สอบในวิชานั้น 
                                 (2.3) ควรไปถึงสนามที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบแล้ว 
                                 (2.4) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าสอบในวิชานั้น 
                                 (2.5) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่เทศบาลต าบลนาม่องก าหนดให้ 
ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบส าหรับวิชานั้น 
                                (2.6) ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหาเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ อันได้แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไป
เอง นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีทางเทศบาลต าบลนาม่องจัดไว้ให้เท่านั้น 
                                 (2.7) ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ 
หรือวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ 
                                 (2.8) ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ ตลอดจนกระดาษค าตอบออกจาก
ห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
                                 (2.9) เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
                                 (2.10) ภายใน 45 นาที นับตั้งแต่เริ่มลงมือท าข้อสอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

                                / (2.11) เมื่ออยู่ในห้องสอบ... 
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                                 (2 .11) เมื่ออยู่ ในห้องสอบ ขณะสอบไม่ พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้าสอบสอบอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
                                 (2.12) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
                                 (2.13) ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใด เมื่อส่งกระดาษค าตอบ
วิชานั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได ้
                                  (2.14) เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบ จะต้องหยุด
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
                                  (2.15) ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
                           3. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ ได้รับ
อนุญาตให้สอบ หรืออาจไม่ได้รับการตรวจคะแนน และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 6.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
            ๖.๑   พนักงานจ้างตามภารกิจ            
             หลักสูตรคัดเลือก  แบ่งเป็น  ๓  ภาค ดังนี้ 

ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการคิดการค านวณ 
ความสามารถด้านเหตุผล  หลักการใช้ภาษาไทย   ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง   และ 
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายทั่วไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน 

ข.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ   ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
                        ค.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (๑๐๐  คะแนน) โดยการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  การศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน    (รายละเอียดแนบท้าย ภาคผนวก ข)   
 

                           ๖.๒   พนักงานจ้างท่ัวไป            
             หลักสูตรคัดเลือก  แบ่งเป็น  ๒  ภาค ดังนี้    

ก.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ  โดยวิธีการสอบปฏิบัติ  
                     ข.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) โดยการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว   ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้า
กับเพ่ือนร่วมงาน       (รายละเอียดแนบท้าย ภาคผนวก ข)   

7. เกณฑ์การตัดสิน 
 

     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบของทุกภาค  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งอยู่ในล าดับที่
สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนอยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า    
8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
                    เทศบาลต าบลนาม่อง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามล าดับคะแนนสอบ ในวันที่ 
29 กันยายน  2563 เวลา 10.00 น. ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๒๐๙-0181 
 
 

/9. การข้ึนบัญชี… 
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9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 

                      เทศบาลต าบลนาม่อง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้โดย
เรียงล าดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงลงมาคะแนนต่ าตามล าดับ ทั้งนี้  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง  ใช้ได้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีนั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
                      ๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
                     ๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่ผู้มีอ านาจสั่งจ้างก าหนด 
                     ๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
                     ๔. มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกันกับที่ประกาศในครั้งนี้ 
   10. การท าสัญญาจ้าง 
                    1. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาม่อง 
ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เทศบาลต าบลนาม่องจะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ. สกลนคร) แล้ว(เฉพาะต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ) 
                      2. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลต าบลนาม่องก าหนด 
                    3. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
                    4. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ได้ไม่เกิน 1 เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย 
                    5. การท าสัญญาจ้างจะท าได้ต่อเมื่อผู้มีอ านาจให้จ้างได้เท่านั้น 
                    ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่มี และภายหลังมีต าแหน่งว่างในงานลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันเทศบาลต าบลนาม่องอาจ
พิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ตามความเหมาะสม 
11. การจ้างและค่าตอบแทน 
                    ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตามล าดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรในแต่ละต าแหน่งตามจ านวนอัตราว่าง ระยะเวลาจ้างตามประเภทของพนักงานจ้าง ดังนี้ 

11.1 พนักงานจ้างประเภทภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 

พัฒนาชุมชน  สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี ได้รับค่าตอบแทนดังนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท      
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท      
3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท      

                     11.2 พนักงานจ้างประเภททั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ขับรถดับเพลิง) ต าแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์ (ขับรถกู้ชีพ) ต าแหน่งคนงานทั่วไป (ประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัย)  สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี ได้รับค่าตอบแทน
เดือนละ 9,000 บาท                     
                         จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

              ประกาศ  ณ  วันที่    ๑   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕63 
 
                                    

                                                                                      (นายจ าเนียร  ก้อนธิงาม) 
                                                               นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 

 


