
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ
เร่ือง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วย เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัคร 
บุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนกังานจ้างตามภารกจิ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ เทศบาล 
ตำบลหนองหญ้าไซ

อาศัยอำนาจตามความในขอ้ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลง'วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดอุดรธานี เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศ 
รับสมัครบุคคลท่ัวไป โดยมรีายละเอยีดดงันี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประ๓ ท คุณวุฒิ สังกัด สำนักปลัด
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา

๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตท่ีน 

เพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามประกาศท่ีกำหนดไวในประกาศกำหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น
สำหรับพนักงานเทศบาล ดังน้ี

ก. โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
ช. วัณโรคในระยะอันตราย
ค.โรคเทา้ขา้งในระยะทีป่รากฏอาการเปน็ทีรั่งเกยีจแกส่งัคม 
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเร้ือรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค

การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจ้ำคุกเพราะกระทำความผดิ 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ



หน่วยงานอ่ืนของรัฐ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือ

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราซการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติและอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ
- รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี ้(ผนวก ก.)

๔. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี ข้ัน ๒ สำนกังาน 

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ต้ังแต่วันท่ี ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒ ๔ ๖๔ - 
วันท่ี ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ในวันละเวลาราชการ) โทรคัพท์ ๐-๔๒®)๔-๐๒๓๒ 
กด ๓

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด ๑ X ๑.๔ น้ิว ถ่ายคร้ังเดียวกนัไมเ่กนิ ๖ 

เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้ผู้สมัครเขียนซ่ือ -  สกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายด้วย)
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๓) สำเนาทะเบยีนบา้น จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง ข้อ ๔ ของ 

ประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาๅฒิการศึกษาต่รงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ ท้ังน้ีผู้ท่ีถือ 

ว่า เป็นผู้สำเร็จการดืกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดน้ันจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบยีบเกีย่วกบัการสำเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน  ๆ เปน็เกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ 
อนุมัติภายในวันสมัครลอบ

(๖) หลักฐานอ่ืน ๆเซน่ ใบสำตญัการเปลีย่นซือ่ตวัซือ่สกลุทะเบยีนสมรสเปน็ดน้พร้อมสำเนา 
จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีท่ีซ่ือตัว ซ่ือสกุล ในหลักฐานท่ีใข้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

ทั้งนื้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษ A๔ เท่าน้ัน และให้ผู้สมัครเขียนว่า 
“รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงซื่อกำกับไว้ด้วย

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ ๑๐๐ บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) โดยชำระเงินพร้อม

กับการย่ืนใบสมัคร
๗. หลักเกณฑ์ หลักสูตร และวิธีการสรรหา

๗.® ประ๓ ทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ข่วยนักพัฒนาชุมชน (คะแนนเติม ๓๐0 คะแนน)
๗.๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๗.๑.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๗.๑.๓ ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

จะประเมินผู้เข้าสอบเพือ่พิจารณาความเหมาะสมในตำแหน่งท่ีดำเนินการสรรหาและคัดเสือกโดยพจิารณาจากความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ประสบการณ์ ความต้ังใจในการทำงาน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ
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-๓-
๘. เง่ือนไขการรับสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดซอบในการตรวจสอบและรับรองต,นเองวา่เปนีผู ้

มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามท่ีกำหนดในประกาศรับสมัครน้ีจริง และจะตอ้งกรอกรายละเอยีดตา่ง  ๆใน 
ใบสมัครพร้อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไฝมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศน้ี หรือข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครหรือเอกสารท่ีใข้ประกอบใบสมัครไม่ถูกต้อง หรือมี
ข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนซ่ือผู้สมัคร 
จากบัญชีรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ หรือ บัญชีผู้สอบได้แล้วแต่กรณี และเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซจะไม่คืนค่า 
สมัครสอบในการสมัครด้วย

๙. การประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รับการสรรหารและเลอืกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีใน 
การดำเนนิการสรรและเลอืกสรร

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซจะประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ในวันท่ี ๒๐ เดอืน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัด 
อุดรธานี และทางเว็ปไซตํ www.nongvazai.go.th และจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบข้อเชียน, 
และสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี ๒๕ เดือนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. ณ สำนกังานเทศบาล 
ตำบลหนองหญ้าไซ

๑๐. เกณฑก์ารตัดสิน
ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีไต้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค 

ไม,ตรกว่า ร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้

๑©. การประกาศผลการสรรหาและเลอืกสรร
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซจะประกาศรายซ่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ี 

วันท่ี ๓๐ เดือน สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ และทางเว็ปไซต์ 
www.nnngyazai.go.t~h

๑๒. การขึน้บญัชี
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เทศบาลตำบลหนองหญา้ไซจะเรียงลำดับจากผู้ท่ีได้

คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีสอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ 
ตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในระดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 
เท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค 
ความรู้ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ท่ีโด้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ระดับสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับสูงกว่า

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับต้ังแต่วันท่ี 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นต้นไป แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้Iด้รับการสรร 
หาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นอันยกเลิก

http://www.nongvazai.go.th


๑๓. การทำสญัญาจา้ง
ผู้ผ่านการสรรหาและเสือกสรรได้จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งท่ีทำการสรรหาแล 

เสือกสรรตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ พ วันท่ี ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมใจ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ



ผนวก ก.
รายละเอียดคุณสมนัดเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อตำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักปสัด จำนวน ๑ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏนิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ ความสามารถทางวฃิาการในการ 
ทำงานปฏบิตังิานดา้นวชิาการพฒันาชมุซน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บั 
มอบหมาย

คุณลมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนัในทกุสาขาหรอืทกุทางที ่

ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
๒. ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนัในสาขาวชิาหรอืทางการ 

พฒันาชมุชน การบรหิาร การปกครอง รฐัประคาสนศาสตร ์พฒันาสงัคม สหวทิยาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่สงัคม 
วทิยา หรอืในสาขาวชิาหรอืทางที ่ ก.จ. 1 ก.ท. 1 หรือ ก.อบต. รับรอง

๓. ไดร้บัปรญิญาเอกหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนัในสาขาวชิาหรอืทางการ 
พฒันาชมุชน การบรหิาร การปกครอง รฐัประคาสนศาสตร ์ พฒันาสงัคม สหวทิยาเพ ือ่การพฒันาทอ้งถิน่  
สงัคมวิทยา หรอืในสาขาวชิาหรอืทางที ่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

ความรู้ความลามารถที่ด้องการ
๑. ความรูท้ี'่จำเปน็,ในงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ)
๒. ความรูเ้รือ่งกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ)
๓. ความเร ือ่งปรชัญ าเศรษฐกจิพ อเพ ยีงตามแนวพ ระราชดำรขิองพ ระบาทสมเดจ็พ ระ

เจา้อยูห่วั
๔. ความรูเ้รือ่งการจดัการความรู ้
๔. ความรูเ้รือ่งระบบการจดัการองคก์ร 
๖. ความรูเ้รือ่งงานธรุการและงานสารบรรณ 
๗. ความรูท้ัว่ไปเรือ่งชมุชน
๘. ความรูเ้รือ่งการจดัทำแผนปฏบิตักิารและแผนยทุธศาสตร ์
๙. ความรูเ้รือ่งสือ่สารสาธารณะ



ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี
อัตราค่าตอบแหนพนักงานจ้างตามภารกิจ

-ไคัรับค่าตอบแทนในอัตราเดือน เดือนละ ร)๕,0๐0 บาท

หลัก%ตรุและวิธีการลอบแข่งขันตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมฉุน
๗.๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๗.๑.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๗.๑.๓ ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ)์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

จะประเมินผู้เข้าสอบเพือ่พิจารณาความเหมาะสมในตำแหน่งท่ีดำเนินการสรรหาและคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ประสบการณ์ ความต้ังใจในการทำงาน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ


