
ST l u r T U E m

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วย เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัคร 
บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตำบล 
หนองหญ้าไซ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒£๔๗ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๔๔๗ จึงประกาศ 
รับสมัครบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป ประ๓ ท ทั่วไป สังกัด สำนักปลัด
- ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา

๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุ'ไม่ต่ําก'ว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ้น 

ฟ้อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามประกาศที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

I



๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติและอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ
- รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.)

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ ช้ัน ๒ สำนักงาน 

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔- ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ในวันละเวลาราชการ) โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๔-๐๒๓๒

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไมใส่แว่นตา ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ 

เดือน (นับถึงวันปีดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้ผู้สมัครเขียนซื่อ -  สกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายด้วย)
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เปีนโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงาบจ้าง ข้อ ๔ ของ 

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ซ่ืงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบบ
(๕) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่ถือ 

ว่า เปีนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น  ๆ เปีนเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ 
อนุมัติภายในวันสมัครสอบ

(๖) หลักฐานอื่น  ๆ เซ่น ใบสำคัญการเปลี่ยนซื่อตัว ซ่ือสกุล ทะเบียนสมรส เปีนต้น พร้อมสำเนา 
จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ซื่อตัว ซ่ือสกุล ในหลักฐานที่ใซ้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษ A๔ เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนว่า 
“รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงขื่อกำกับไว้ด้วย

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยชำระเงินพร้อม

กับการยื่นใบสมัคร
๗. หลักเกณฑ์ หลักสูตร และวิธีการสรรหา

๗.๑ ประ๓ ทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๗.๑.๑ ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในตำแหน่งที่ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ ความตั้งใจในการทำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ

๘. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ 

มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ ใน 
ใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว่ในประกาศนี้ หรือข้อความที่แจ้งในใบสมัครหรือเอกสารที่ใซ้ประกอบใบสมัครไม่ถูกต้อง หรือมี
ข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนซื่อผู้สมัคร 
จากบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ หรือ บัญชีผู้สอบได้แล้วแต่กรณี และเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซจะไม่คืนค่า 
สมัครสอบในการสมัครด้วย



-

๙. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหารและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ใน 
การดำเนินการสรรและเลือกสรร

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และจะ 
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้น 
ไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ 
ตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในระดับสูงกว่า

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไวิไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นต้นไป แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรร 
หาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๐ . เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์)

ไม่ตากว่า ร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

๑ ๑ . การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

๑๒. การขึ้นบัญชี
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้

๑๓. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ทำการสรรหาและ

เลือกสรรตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ เนี ศ.ศ. ๒๔๖๔

(นายอำพร สมทิพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ



ผนวก ก.
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อตำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ สังกัด สำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดขอบ
ปฏิบัติหน้าที่ ที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปในการเก็บขยะและรักษาความสะอาด ปฏิบัติงานตามที่ 

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- เพศชาย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
- มีความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี

อัตราค่าตอบแหนพนักงานจ้าง
- ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพตามกฎหมายกำหนด 

จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

หลักกุตรและวิธีการสอบแข่งขันตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
- ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

จะประเมินผู้เช้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในตำแหน่งที่ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ 
ความเช้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ ความตั้งใจในการทำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ


