หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เทศบาลตาบลท่าแร่
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตาบลท่าแร่
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลตาบลท่าแร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนั ก งานจ้ า ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ และอ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลต าบล ท่ า แร่
และเทศบาลตาบลท่าแร่ ได้มีการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑๐/256๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน 256๓ โดยได้มีการประกาศใช้แผนอัตรากาลัง
ดังกล่าวฯ ไปเรียบร้อยแล้ว
อาศั ย อ านาจตามความใน ข้ อ ๑๙ แห่ ง ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ. สกลนคร) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
รวมถึ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ พนั ก งานจ้ า ง (ฉบั บ ที่ ๓) ลงวั น ที่
๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ เทศบาลต าบลท่ าแร่ จึ งประกาศรั บสมั ครบุ คคลเพื่ อ การสรรหาและเลื อ กสรรเป็ น
พนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ประเภทพนักงำนจ้ำงทั่วไป
๑. สำนักปลัดเทศบำล
1.1 ตาแหน่งคนงาน
ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
๒. กองช่ำง
2.1 ตาแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
๒.๒ ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

จานวน ๓ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา

2.คุณสมบัติผู้สมัคร
๑) คุณสมบัติทั่วไป ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ในตาแหน่ง และประเภทต่าง ๆ ทุกตาแหน่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๔ ไม่ เป็ นผู้ มี ร่ างกายทุ พพลภาพ จนไม่ สามารถปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ ไร้ ความสามารถ
จิต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น โรคตามที่ ค ณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาลก าหนดโรคที่ เ ป็ น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงานเทศบาล คือ
ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ข.วัณโรคในระยะอันตราย
ค.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ง.โรคติดยาเสพติดให้โทษ
/1.5 ไม่เป็นผู้ดารง...

-2จ.โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๑.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุ ก
เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑.๘ ไม่ เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออกหรื อออกจากราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๑.๙ ไม่เ ป็น ข้า ราชการหรือ ลูก จ้า งของส่ว นราชการ พนั ก งานหรือ ลูก จ้า งของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ที่ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งรับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น
ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง (ตามภาคผนวก ก.)
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กาหนดหรือยื่น ไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครคัดเลือกได้ และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้
สมัครจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
4. หลักฐำนกำรรับสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง โดยกรอกรายละเอี ย ด
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและสาเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด
มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้
๓.๑ ใบสมัคร ขอรับได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล ชั้น ๒ เทศบาลตาบลท่าแร่
ตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๓.๒ สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔)
จานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน ๑ เดือน)
จานวน ๑ ฉบับ
๓.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดา จานวน ๒ รูป
3.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ใบทะเบียนสมรส
ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานทุกฉบับ (ยกเว้นใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการทางานจาก
หน่วยงานหรือส่วนราชการ) ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
/5.ค่าธรรมเนียม..

-35. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
6. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้สนใจสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.
๒๕6๔ ทุกตาแหน่งยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐-1๘ พฤศจิกายน 256๓
ณ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล ชั้น ๒ เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ใน
วัน และเวลาราชการ
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร
เทศบาลต าบลท่ า แร่ ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การสรรหาและเลื อ กสรร ในวั น ที่
๒๓ พฤศจิกายน 256๓ ณ สานักงานเทศบาลตาบลท่าแร่ หรือ http://www.tharaesakon.go.th
8. กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ
เทศบาลตาบลท่าแร่ จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 256๓
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลท่าแร่ ชั้น 3 อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
9. วิธีกำรสรรหำและเลือกสรร
ผู้ส มัค รเป็น พนัก งานจ้า งทุก ตาแหน่งให้ไ ปพร้อ มกัน ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลตาบล
ท่าแร่ ชั้น ๓ สานักงานเทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในวันที่
๒๕
พฤศจิกายน 256๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ผู้ส มัครต้องได้รับ การประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ การประเมินโดยคณะกรรมการ
ดาเนิน การเลือ กสรรพนัก งานจ้า งด้ว ยวิธีก ารสัม ภาษณ์ เพื่อ พิจ ารณาความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง หน้า ที่
จากประวัติส ่ว นตัว ประวัติก ารทางาน พฤติก รรมที่ป รากฎทางอื่น ของผู ้เ ข้า รับ การคัด เลือ กจากการ
สัม ภาษณ์ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ว งทีว าจา อุป นิสัย อารมณ์ ทัศ นคติ จริย ธรรมและคุณ ธรรม
มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติและแรงจูงใจ หรือการทดสอบด้วยสถานการณ์จาลอง
10. หลักเกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบและได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรขึ้นบัญชีไว้เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุด ในกรณีที่ได้
คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวการสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้ได้รับการเรียงลาดับก่อน ทั้งนี้ให้ถือ
เกณฑ์ตามที่คณะกรรมการสอบตัดสินชี้ขาดเป็นที่สุด
11. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลาดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุด
ลงมาตามลาดับ ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับสูงกว่า
2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกาหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกสรร
3. ในกรณี ที่ มีผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรมากกว่ าจ านวนอั ตราว่ าง และภายหลั งมี อั ตราว่ างใน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในลักษณะ
เดียวกันได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้
/12. การยกเลิก..
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ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้
เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ
๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้ นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในระยะเวลาที่สานักงาน
เทศบาลตาบลท่าแร่กาหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
๔. พ้นกาหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
๕. มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตาแหน่งเดียวกันกับประกาศในครั้งนี้
๑3. กำรสั่งจ้ำงและระยะเวลำกำรจ้ำง
- พนั กงานจ้ างตามภารกิจ ทาสั ญญาจ้างได้ไม่เกินคราวละ ๓ ปี
- พนั กงานจ้ างทั่ว ไป
ทาสั ญญาจ้างได้ไม่เกินคราวละ ๑ ปี
จึงขอประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๓

(นางบังอร นาคทอง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่

ภำคผนวก ก
บัญชีตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งพนักงำนจ้ำง
******************
ประเภทพนักงำนจ้ำง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

สังกัด

กองช่าง

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

จำนวน

๑ อัตรา

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยสารวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับตรวจสอบ แก้ไขและกาหนดรายละเอียดของงาน
ให้ตรงกับรูปแบบและรายการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถอดแบบเพื่อสารวจปริมาณวัสดุ
ที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นผู้ช่วยในงานช่างเขียนแบบ งานช่างก่อสร้าง การคานวน
แบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในงานด้านช่าง เป็นผู้ช่วยในการ
อานวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการด้านโยธา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึง
พอใจงานออกแบบระบบ งานบาบัดน้าเสียสาหรับอาคาร สถานประกอบการ งานออกแบบก่อสร้างระบบ
การระบายน้าทั่วไป งานจัดทาผังเมืองรวม งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา
ส ารวจ สถาปั ต ยกรรม หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
อัตรำค่ำตอบแทน
เดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวม 11,400 บาท
วิธีกำรสรรหำและเลือกสรร
คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์และการทดสอบ

ภำคผนวก ก
บัญชีตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งพนักงำนจ้ำง
******************
ประเภทพนักงำนจ้ำง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

สังกัด

กองช่าง

ตำแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

จำนวน

๑ อัตรา

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้แก่ รถกระบะเทความจุต่ากว่า ๕ ลูกบาศก์หลา
รถยกกระเช้า บารุงรักษารถยนต์ น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อการใช้งาน สาหรับรถยนต์คันที่รับผิดชอบให้อยู่ใน
สภาพปกติ สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการ
รักษารถยนต์ส่ว นกลางของหน่ว ยการบริห ารราชการส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง
พ.ศ. 2541 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า
5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทางานซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม
๒. ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ ๒
อัตรำค่ำตอบแทน
เดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวม 11,400 บาท
วิธีกำรสรรหำและเลือกสรร
คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์และการทดสอบด้วยสถานการณ์จาลอง

ภำคผนวก ก
บัญชีตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งพนักงำนจ้ำง
******************

ประเภทพนักงำนจ้ำง

พนักงานจ้างทั่วไป

สังกัด

สานักปลัดเทศบาล

ตำแหน่ง

คนงาน

จำนวน

๒ อัตรา

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
เป็ นพนั กงานดั บเพลิ งประจารถยนต์ดับเพลิ ง เฝ้ าระวัง ตรวจตรา และฝึ กซ้อมการรับมือกับ
เหตุ ร้ายในรู ปแบบต่ างๆ เพื่อดาเนิ นการป้ องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์ ปฏิบัติงานด้านการป้ องกันระวังและ
บรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับ แจ้ง เหตุ เช่น อัค คีภัย อุท กภัย วาตภัย และภัย พิบัติต่า งๆ เป็น ต้น
จัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง
และน้ายาเคมีต่าง ๆ
อัตรำค่ำตอบแทน
เดือนละ 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวม 10,000 บาท
วิธีกำรสรรหำและเลือกสรร
คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์

ภำคผนวก ก
บัญชีตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งพนักงำนจ้ำง
******************
ประเภทพนักงำนจ้ำง

พนักงานจ้างทั่วไป

สังกัด

สานักปลัดเทศบาล

ตำแหน่ง

คนงาน

จำนวน

๑ อัตรา

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเทศกิจ ในการจัดระเบียบของตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกต้อง
เป็นไปตามเทศบัญญัติและช่วยตรวจตรา เฝ้าระวังการดาเนินงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตาบล
ท่าแร่ ๑ และตลาดสดเทศบาลตาบลท่าแร่ ๒ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง งานช่วยอานวยความสะดวกการจราจร ร่วมช่วยและตรวจตรา
และเฝ้ า ระวั ง การด าเนิ น งานต่ า งๆ ในเขตพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เกิ ด ความถู ก ต้ อ ง และเป็ น ไปตามที่
เทศบั ญญัติและระเบี ย บว่าด้ว ยการรั กษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือ
ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ งานให้บริการ งานช่วยอานวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตรวจตรารวมถึงสนับสนุนช่วยเหลือ
อานวยความสะดวก ในงานบรรเทาสาธารณภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชน
เพื่ อ ให้ ป ระชาชน ได้ รั บ การคุ้ ม ครองตามสิ ท ธิ แ ละข้ อ บั ง คั บ ของกฎหมาย ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
อัตรำค่ำตอบแทน
เดือนละ 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวม 10,000 บาท
วิธีกำรสรรหำและเลือกสรร
คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์

ประกาศเทศบาลตาบลท่าแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่ มเติมประกาศเทศบาลตาบลท่าแร่ ให้ มีความสอดคล้ องกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ
และแต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์แก่ราชการ
และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเป็นส่วนร่วม
ในการนี้ เทศบาลตาบลท่าแร่ จึงประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและ
แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตาบลท่าแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
คัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 การโอน
1.1 การโอนและการรับโอนพนักงานเทศบาล หรืพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น โดยความ
สมัครใจของผู้ขอโอน ให้ดาเนินการได้ในกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) การโอนและการรับ โอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งที่จะ
แต่งตัง้ หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด
(2) การโอนและการรับโอนในตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตาแหน่ง
เดียวกันในตาแหน่งที่ว่าง
(3) การโอนและการรับโอนในตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตาแหน่งเดิม
ระหว่างเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การโอนและการรั บ โอนในต าแหน่ ง ประเภท สายงาน และระดั บ เดิ ม
โดยตาแหน่งที่ต่ากว่าเดิมหรือมาดารงตาแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับต่ากว่าเดิมในเทศบาล หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) การโอนและการรับโอนผู้ที่ดารงตาแหน่งต่ากว่าเดิม ตาม (1.4) แล้วประสงค์
ขอโอนหรือย้ายไปแต่งตั้งในตาแหน่งเดิม
การโอนและรับโอน ให้เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสานกันโดยกาหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทางานของ
ผู้ที่โอนมาตามที่กาหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นนั้นเป็นเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล
/1.2 การโอน...

-21.2 การโอนและการรับโอนตามข้อ 1.1 (2) เมื่อเทศบาลได้เสนอเรื่องขอความ
เห็ นชอบการรั บโอนพนั กงานเทศบาล หรือพนักงานส่ วนท้องถิ่ นอื่นมาดารงตาแหน่งที่ ว่ าง คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) อาจมีมติเห็นชอบให้รับโอนพนักงานเทศบาลจากเทศบาลอื่น หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ดารงตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับและตาแหน่งเดียวกันกับ
ตาแหน่งที่ว่างและประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานเทศบาลของเทศบาลนั้น โดยนายกรัฐมนตรีและนายกองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนแล้ว และเมื่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีออกคาสั่งรับโอนให้ดารงตาแหน่งประเภท
สายงาน ระดับ และตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งที่ว่าง โดยให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม และให้แจ้งคาสั่งรับโอนให้
เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทราบ เพื่อออกคาสั่งรับโอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน
1.3 การโอนและการรับโอนในข้อ 1.1 (3) นายกรัฐ มนตรีที่จะรับโอนและ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอมในการโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยน
ตาแหน่งดังกล่าว
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้นายกรัฐมนตรีออกคาสั่งรับโอนให้ดารงตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตาแหน่งเดิม โดยได้รับอัตรา
เงินเดือนเท่าเดิมและให้แจ้งคาสั่งรับโอนให้เทศบาลอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทราบ เพื่อออกคาสั่ง
ให้โอนโดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน
1. 4 การโอนและการรับโอนตามข้อ 1.1 (4) กระทาได้ต่อเมื่อพนักงานเทศบาล
หรื อพนั กงานส่ วนท้องถิ่นอื่น ผู้ นั้ นสมัครใจ โดยนายกเทศมนตรีและนายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่
เกี่ ย วข้ อ งได้ ต กลงยิ น ยอมในการโอนและรั บ โอนนั้ น แล้ ว เมื่ อ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.จ.)
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกเทศมนตรีออกคาสั่งรับโอน โดยให้เงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับ ให้แจ้งคาสั่งรับโอนให้
พนักงานเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อออกคาสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน
1.5 การโอนและการรับโอนตามข้อ 1.1 (5) นายกเทศมนตรีอาจรับโอนหรือ
ย้ายผู้นั้นไปดารงตาแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งได้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม
พนักงานเทศบาลผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม
โดยตาแหน่งต่ากว่าเดิมตามข้อ 1.4 หากประสงค์จะโอนไปดารงตาแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรีอาจมีคาสั่งให้โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยการออกคาสั่งให้โอนต่อเมื่อได้รับแจ้งคาสั่งรับ
โอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นแล้ว
1.6 กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นเพื่อให้ การบริหารงานของเทศบาลและการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ระหว่างพนักงานเทศบาล กับนายกเทศมนตรีหรือผู้ นาชุมชน และไม่สามารถดาเนินการโอนพนักงาน
เทศบาลตามหลักความสมัครใจ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น
1.7 การโอนพนักงานเทศบาลไปเป็นข้าราชการประเภทอื่นโดยความสมัครใจ
ของผู้ขอโอน เมื่อเทศบาลได้รับหนังสื อแจ้งความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลผู้ใดจากส่วนราชการอื่น
ให้เทศบาลคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพนัก งาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคาสั่งรับโอนและแจ้งคาสั่งรับโอนให้
/ส่วนราชการ...

-3ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อออกคาสั่งรับโอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน และให้รายงานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทราบ
1.8 การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) การรับโอนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ตาแหน่งที่จะนามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(ข) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับใด
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้น
(ค) ข้าราชการประเภทอื่น หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่ใช้คุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านั้นขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มาก่อน หรือไม่เคยได้รับ แต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้อง
สอบแข่งขันให้ดารงตาแหน่งที่ต้องใช้วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในประเภทวิชาการ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง
สายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก
(ง) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ต้องการดาเนินการคัดเลือกหรือ
ต้องประเมินบุคคลผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกคือผ่านการประเมินบุคคลก่อน
(จ) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใด ของเทศบาลใด
ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มี ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ใด
ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
(2) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตาม (1) ให้ดาเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(ก) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
โดยกรณีพิเศษตามข้อ 11 (2) โดยให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) กาหนด
(ข) การรั บโอนข้ าราชการประเภทอื่ น ซึ่ งมี ลั กษณะงานเที ยบเคี ยงได้ กั บ
ตาแหน่งบริหาร
(ค) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นในตาแหน่งประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการ
การรั บ โอนข้ า ราชการประเภทอื่ น ตามวรรคหนึ่ ง มาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น
พนักงานเทศบาลให้เทศบาลและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องประสานกัน และให้โอนมีผลในวันเดียวกันเพื่อเสนอ
คณะกรรมการพนั กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ ความเห็ นชอบ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคาสั่งรับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลและ
ให้แจ้งคาสั่งรับโอนให้ส่วนราชการอื่นทราบ เพื่อออกคาสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทางานของ
ผู้ที่โอนมาตามที่กาหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นข้าราชการประเภทอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานเทศบาล
1.9 การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตามข้อ 1.8 (2) (ข) กระทาได้โดยให้
ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทางาน และความชานาญของผู้ที่จะขอโอนและ
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ และมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดที่ออกโดยผู้มีอานาจในการออก
คาสั่งบรรจุแต่งตั้งตามกฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้นๆ กาหนดว่า ผู้นั้นมี
/ลักษณะงาน...

-4ลักษณะงานเทียบเคียงกับตาแหน่งบริหารที่จะรับโอน มาบรรจุและและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตาแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอานวยการท้องถิ่น หรือสายงานบริ หารสถานศึกษา ให้ รับโอนและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานเทศบาลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาดารงตาแหน่งในประเภท สายงาน และระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลื อกเพื่อรับโอน ให้นาหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดไว้ส าหรั บการคั ดเลื อกผู้ดารงตาแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับที่สู งขึ้นตามที่กาหนดใน
หมวด 1 ว่าด้วยการคัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
1.10 การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตามข้อ 1.8 (2) (ค) กระทาได้โดย
นายกเทศมนตรีที่จะรับโอนและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว ให้เทศบาลเสนอ
เรื่องขอความเห็นชอบการรับโอนต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ความรู้ความสามรถ ประสบการณ์ทางาน และความชานาญการของผู้ที่จะขอโอน และประโยชน์ที่ทางราชการจะ
ได้รับเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคาสั่ง
รับโอน สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในประเภท สายงาน และระดับใด และให้ได้รับเงินเดือน
เท่าใด ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เป็นผู้กาหนด
1.11 การได้ รั บ เงิ น เดื อ นและการได้ รั บ เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น
ข้อ 4 การใดที่อยู่ระหว่างดาเนินการ หรือ ดาเนินการตามมาตรฐานทั่วไปหรือ
หลักเกณฑ์เดิมไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการตามบทบังคับในมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิมจนแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4

(นางบังอร นาคทอง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่

ประกาศเทศบาลตาบลท่าแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่
............................................................................
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) ประกอบมาตรา ๒๔ วรรคเจ็ ด แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ ๒๖ แห่งประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
มีมติ
เห็นชอบให้กาหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้
1. ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ดู แ ลและการพั ฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดารง
ตาแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
2. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้นผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดาเนินการเอง หรือมอบหมาย
ให้ผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม
ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึ กอบรมหรื อวิธีการพัฒนาอื่นๆโดยพิจารณาดาเนินการหาความจาเป็นในการพัฒ นา
จากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานกาจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล หรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง
3. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้นต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานได้แก่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น สถานที่โครงสร้างงานของงานนโยบายต่างๆ
๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่งได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบันทึกข้อมูลงานด้านช่าง เป็นต้น
3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารและ
การบริหารงาน เช่น ในเรื่องการวางแผนการมอบหมายงานการจูงใจการประสานงาน
4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดีส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อความหมาย
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๑) การเตรียมการและการวางแผนให้กระทา ดังนี้
(ก) การหาความจาเป็นในการพัฒนาการหาความจาเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคน หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้าน
/(ก) การหาความ...

-2ใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
ข) ประเภทของความจาเป็นได้แก่ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้และ
ทั ก ษะเฉพาะของงานในแต่ ล ะต าแหน่ ง ด้ า นการบริ ห ารด้ า นคุ ณ สมบั ติ ส่ ว นตั ว และด้ า นคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม
๒. การดาเนินการพัฒนาให้กระทา ดังนี้
(ก) การเลื อกวิธีพัฒ นาผู้ ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้ บังคับบัญชาได้ข้อมูล ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้วผู้บังคับบัญชาควรนา
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมควรจะได้รับการพั ฒนามีใครบ้าง และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาเรื่อง
อะไร ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นวิธีการที่ดาเนินการใดในขณะ
ปฏิบัติงาน เช่น การให้คาปรึกษาหรืออาจเป็นวิธีการพัฒนาอื่นๆ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(ข) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน
เช่น สอนงานการมอบหมายงาน การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓. ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติให้กระทา ดังนี้
ก. ให้ทดลองปฏิบัติโดยเริ่มต้นจากงานที่ง่ายๆก่อนแล้วค่อยให้ทางานที่ยากขึ้นตามลาดับ
ข. ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนและวิธีการทางาน เพื่อตรวจสอบดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการทางานมากน้อยเพียงใด
ค. กระตุ้น และให้ กาลั งใจแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ มีกาลังใจและมีความเชื่อมั่น ใน
ตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป
จ. ให้ดาเนินการสอนต่อไปเรื่อยๆจนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้ และสามารถ
ปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน
4. ขั้นตอนติดตามผลการกระทา ดังนี้
ก. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ข. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ในกรณีที่มีปัญหา
ค. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆลดการตรวจสอบลง เมื่ อ
ผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

(นางบังอร นาคทอง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่

ประกาศเทศบาลตาบลท่าแร่
เรื่อง การสร้างขวัญ กาลังใจ และการลงโทษแก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลท่าแร่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่เทศบาลตาบลท่าแร่ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรใน
สั ง กั ด เทศบาล โดยได้ ป ระเมิ น จากพนั ก งานเทศบาล พนั ก งานจ้ า งในด้ า นการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร
การบริ หารจั ดการด้านทรั พยากรบุคคล การจัดสภาพแวดล้ อมในการทางาน และแรงจูงใจในการทางาน
ซึ่งแบบประเมินในสอบถามความคิดเห็นในการทางาน ประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ในการทางาน ภาวะผู้นาและวัฒนธรรมองค์กร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ
ในองค์ ก รการรั กษาดุ ล ยภาพระหว่า งชี วิ ต ท างานและชี วิ ต ส่ ว นตั ว ความพึ ง พอใจในการท างานโดยรวม
จากการประเมินดังกล่าว ผู้บริหารจึงนาผลการประเมินมาสร้างแรงจูงใจ และการลงโทษให้กับบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลตาบลท่าแร่ ประจาปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
การสร้างขวัญ กาลังใจให้กับบุคลากร
1. มี การยกย่ อ งชมเชยบุ ค ลากรดี เด่ นในด้า นต่ า งๆ เช่ น ด้า นการท างาน ด้า นคุณ ธรรม
ด้านจริยธรรม
2. มีการมอบรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
3. มีการมอบเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีที่ประสบภัยต่างๆ
4. มีการมอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ กรณีบิดามารดาหรือบุคลากรในสังกัดเทศบาลเสียชีวิต
การลงโทษ
1. มีการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
2. มีการบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
3. มอบหมายงานอื่นให้ปฏิบัติ เนื่องจากกระทาผิด
4. มีการสั่งลงโทษกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ดังนั้น จึงให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลท่าแร่ทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖3

(นางบังอร นาคทอง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ิหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่

ประกาศเทศบาลตาบลท่าแร่
เรื่อง การกาหนดจานวนวันลาป่วย วันมาสาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยเทศบาลตาบลท่าแร่ มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจ าและพนั ก งานจ้ า ง โดยการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้ วยความเรียบร้อย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจั งหวัดสกลนคร เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม)
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 2558 เทศบาลตาบลท่าแร่จึงกาหนดหลักเกณฑ์จานวนวันลาป่วย มาสาย
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยวิเคราะห์จากสภาพื้นที่ของเทศบาล
ตาบลท่าแร่ ซึ่งมีระยะห่างจากจังหวัดสกลนคร จานวน ๒๒ กิโลเมตร ประกอบกับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน
จ้ า งเทศบาลต าบลท่ า แร่ ส่ ว นมากพั ก อาศั ย ในจั ง หวั ด สกลนคร และในอ าเภอข้ า งเคี ย ง ท าให้ ก ารเดิ น ทาง
มาปฏิ บั ติ ง านอาจล่ า ช้ า ได้ และลั ก ษณะงานต้ อ งไปติ ด ต่ อ ประสานงานการจั ด กิ จ กรรม/โครงการต่ า งๆ
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร จึงอาจทาให้การมาปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าไม่ทันท่วงที เทศบาลตาบลท่าแร่จึง
กาหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารล่ าป่ ว ย มาสาย เพื่ อ ประกอบการพิ จารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อน ประจ าปีง บประมาณ
2564 ดังนี้
1. การลาป่วย หากลาเกิน ๓ วัน ให้มีใบรับรองแพทย์แนบประกอบการลาด้วยทุกครั้ง
๒. วันมาสายหากมาสายตั้งแต่ 14 ครั้ง ต่อรอบการประเมิน จะไม่ให้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ๑ ขั้น หรือ ๑.๕ ขั้น ต่อรอบการประเมิน
3. วันมาสายหากมาสายตั้งแต่ ๒๐ ครั้ง ต่อรอบการประเมิน พนักงานเทศบาลจะไม่ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ลูกจ้างประจาจะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจจะไม่ ได้รับการ
เพิ่มค่าตอบแทน ส่วนพนักงานจ้างทั่วไปจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง
4. การลงเวลาเลิกปฏิบัติงานให้ลงเวลาเลิกปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ยกเว้น
กรณีไปราชการหรือขออนุญาตให้มีหนังสือแนบมาด้วยทุกครั้ง (ถ้ามี) หรือกรณีที่เทศบาลมีกิจกรรมอาจให้ ยกเลิก
ปฏิบัติงานก่อนเวลาได้ โดยเริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นางบังอร นาคทอง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่

