ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ตามที,เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ตามประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ
ครบกำหนดการรับสมัครในวันที่๕ สิงหาคม๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น โดยปรากฏว่ามีผู้ยื่นใบสมัครเป็นอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น จำนวนน้อย
ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที,สนใจ และประสงค์จะยื่น ใบสมัค รคัด เลือ กเป็น อาสาสมัค ร
บริบาลท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อให้ได้จำนวนผู้สมัครเพียงพอต่อการคัดเลือก เทศบาลตำบลโนนสูงมีความประสงค์
ขอขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามประกาศ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
ออกไปอีก โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัครด้งนี้

๑. คุณสมบัดทั่วไปของผู้สมัคร

มีอายุ’ไม่ตํ่าก'ว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒. มีภูมีลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
๓. เป็นบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
๔. ไม่เป็น ข้า ราซการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิน ซึ่ง มีต ำแหน่ง หรือ เงิน เดือ นประจำผู้ป ฏิบ ัต ิง าน
ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นสมาขิกสภาท้องถิ่นลูกจ้างของส่วนราขการหน่วยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
๑.

๒. ระยะเวลาการรับสมัครและส.ถานที่รับสมัคร

๒.๑ ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราซสีมา (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๗ สิงหาคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๓.

เอกสารหสักฐานการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกด้องครบล้วน
พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและลำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน ๑ ขุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ด้งนี้
จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๑ ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมลำเนาทะเบียนน้าน
๒ บัตรประจำตัวประซาขนฉบับจริง พร้อมลำเนาบัตรประจำตัวประขาขน จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๒ รูป
๓.๓ รูปถ่าย ๑ นิ้ว
จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน
จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ ใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับจริง และลำเนา
/ ๕.เงื่อนไข...
๓

.

๔. เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั่งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที,มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณ วุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครด้งกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. การประกาศรายชี่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน.เวลา ลถานที่สอบคัดเลือก

เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๖๓ ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์เทศบาล
ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีม า และทางเวปไซตํ http://www.nonsung.go.th หัวข้อ
“ข่าวประซาสัมพันธ์”

๖. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

ผู้สมัครต้องไต้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะด้งต่อไปนี้
คะแนน
วิธีการประเมิน
สมรรถนะ
การสัมภาษณ์
๑๐๐
การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการ
สัง เกตบุค ลิก และพฤติก รรมที,ปรากฏของผู้เข้า สอบโดยการ
สัมภาษณ์ ทั่งนี้อาจใข้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความ
เหมาะสมในด้า นต่า ง ๆ เช่น ความรัท ีเป็น ประโยชน์ ต่อ การ
ปฏิบ ัต ิง าน ท,วงทีว าจา อุป นิส ัย อารมณ์ ทัศ นคติ คุณ ธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั่งสังคม สิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นชองตำแหน่ง
๑๐๐
รวม

๗. กำหนดการสอบคัดเลือก

จะตำเนิน การสอบคัด เลือ ก ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
ชั้น ๒ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
/ ๘.ประกาศผล...

๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัด เลือ ก ในวัน ที ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยเรีย งลำดับ ผู้ท ี,ได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามลำดับ ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราซลืมา และทางเวปไซด์
http://vwvw.nonsung.gO-th หัวข้อ “ข่าวประซาสัมพันธ์”
เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราซลืมา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัคร
บริบ าลท้องถิ่น ตามหลัก การบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถซ่วยเหลือท่าน
ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเซื่อ และแจ้งให้เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราซสีมา ทราบด้วย
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกับ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประ;
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

