
 

 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลทุงฝน 

เรื่อง   การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางท่ัวไป  
สังกัดเทศบาลตําบลทุงฝน 

…………………………………………………………. 
 

ดวยเทศบาลตําบลทุงฝน  มีความประสงคจะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเปน
พนักงานจางท่ัวไป สังกัดเทศบาลตําบลทุงฝน อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๘ และขอ ๑๙ แหงประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม  
๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑฯเก่ียวกับการบริหารงานของ
พนักงานจางฯ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ การบรรจุแตงต้ังตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป ฉบับใหม พ.ศ.2564 -2566 การทําสัญญาจางพนักงานจางท่ัวไปและการออกคําสั่งบรรจุ
แตงต้ังประจําปงบประมาณ 2565 เพ่ือใหเปนตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖4-๒๕๖6 จึงประกาศรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจางท่ัวไปของเทศบาลตําบลทุงฝน 
อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี  ดังนี้ 
  

                   1. ประเภทของพนักงานจางช่ือตําแหนงและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
๑.๑ ประเภทพนักงานจางท่ัวไป 
  พนักงานจางท่ัวไป (คนงานขยะ)         

 

๒. ตําแหนงท่ีรับสมัครสรรหาและการเลือกสรร จํานวน 3 ตําแหนง/อัตรา  
    มีดังนี้ 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ตําแหนง คนงานท่ัวไป (คนงานขยะ) จํานวน 3 ตําแหนง/อัตรา       

 

๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร 
๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ผูซ่ึงไดรับการจางเปนพนักงานจางท่ัวไป ตองมีคุณสมบัติและ 

ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน
จางดังตอไปนี้  

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป  
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถจิต 

ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดไวในประกาศกําหนด
โรคลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีใน 
พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

(7) ไมเปนผูเคยตองโทษ............/ 
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(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทํา 
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
   ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของ พนักงานจางท่ัวไป (คนงานขยะ) ให 
เปนไปตาม เอกสารแนบทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)      

                   ๔. วัน / เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
                  ใหผูประสงคจะสมัครสรรหาและเลือกสรร ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง ไดท่ีงานการ
เจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี ระหวางวันท่ี 23 สิงหาคม 
2564 –  31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ 
  วิธีการรับสมัคร 

(๑) ผูสนใจและมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศ ใหขอรับใบสมัครสรรหาและเลือกสรรและ 
ยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัด สํานักงานเทศบาลตําบลทุงฝน ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

(2) ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัคร และเอกสารการสมัครดวยลายมือของตนเองใหถูกตองและ
ครบถวน หากมีขอผิดพลาดหรือเอกสารไมถูกตองครบถวน เทศบาลตําบลทุงฝนจะไมรับสมัครทุกกรณี 

          ๕.เอกสารท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
ผูสมัครสอบจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและ 

ครบถวนพรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริง และสําเนารับรองความถูกตอง อยางละ ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ
ดังตอไปนี้  

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) สําเนาทะเบียนบาน       
(๓) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายไวไมเกิน ๖ เดือน 

จํานวน 5 แผน 
(๔) สําเนาวุฒิการศึกษาตามตําแหนงท่ีกําหนดโดยจะตองสําเร็จการศึกษานับถึงวันสุดทายท่ีรับ 

สมัคร (ถามี) 
(๕) ใบรับรองแพทยหนวยงานราชการ ซ่ึงออกไวไมเกิน ๑ เดือน   นับตั้งแตวันไดรับใบรับรอง 

แพทย 
(๖) เอกสารอ่ืน ๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี) ฯลฯ 

           ๖.คาธรรมเนียมในการสมัคร 
    ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครในอัตรา  ๑๐๐  บาท  (คาธรรมเนียมสอบจะไม 

จายคืนใหเม่ือไดรับสมัครเรียบรอยแลว 

        ๗. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานท่ีท่ีสรรหาและเลือกสรร 
  (๑) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรร  ในวันพฤหัสบดีท่ี  2  เดือน 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 ณ บอรดประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทุงฝน 
           (๒) วัน เวลา ทําการสรรหาและเลือกสรร  
 

ในวันจันทรท่ี  6  เดือน............/ 
 
 



-3- 
 

       ในวันจันทรท่ี  6  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา ๐9.๐๐ น. เปนตนไป  ณ  หอง
ประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 อาคารหลังใหม สํานักงานเทศบาลตําบลทุงฝน(หมายเหตุ ตองมากอนเวลาสอบ ๑๐ 
นาที)วันสอบ : แตงกายชุดสุภาพ (ผูหญิง : กระโปรง รองเทาคัชชู , ผูชาย :กางเกงขายาวสแลครองเทาคัชชู) 
 

                   ๘. หลักสูตรการสรรหาและการเลือกสรร วิธีการสรรหาและการเลือกสรร  และเกณฑการสรร
หาและการเลือกสรร  

วิธีการสรรหาและเลือกสรร  เทศบาลตําบลทุงฝนจะเลือกสรรผูสมัคร  โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางท่ัวไปเทศบาลตําบลทุงฝน โดยวิธีการสอบทดสอบความเหมาะสม
กับตําแหนง (สัมภาษณ)  ดังนี้ 

                     (๑) พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนง คนงานท่ัวไป 
   การสอบสัมภาษณ  (๑๐๐ คะแนน)  
   -บุคลิกภาพและการแสดงออก    จํานวน  ๒๕  คะแนน 
   -ปฏิภาณไหวพริบ     จํานวน  ๒๕  คะแนน 

-ความรูความสามารถในการตอบคําถาม   จํานวน  ๒๕  คะแนน 
-ประสบการณทํางาน               จํานวน  ๒๕  คะแนน 

๙.  เกณฑการตัดสิน 
       การตัดสินวาผูใดเปนเปนผูสอบแขงขันไดใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนไมต่ํากวา  
รอยละ ๖๐ จึงถือวาผานการเลือกสรร  

  ๑๐. การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
                          ๑๐.๑ ประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางท่ัวไป  ในวันพุธท่ี 8 
เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4        
 

      ๑๐.๒ การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  โดยจะเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนสูงสุด 
ตามลําดับในกรณีท่ีผูสอบไดคะแนนเทากันจะพิจารณาใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

    ๑๐.๓ เทศบาลตําบลทุงฝนจะข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดไว ๑ ป นับแตวันท่ีมีการประกาศผล
การสอบคัดเลือกการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี จะยกเลิกบัญชีการสอบแขงขันเม่ือนายกเทศมนตรีมีประกาศ
ยกเลิก บัญชีหรือเม่ือมีการประกาศรับสมัครใหมในตําแหนงนั้นๆ                               

  ๑๑. การทําสัญญาจาง 
      เทศบาลตําบลทุงฝนจะเรียกบรรจุแตงตั้งตามตําแหนงตางๆ ตามลําดับท่ีหากผูท่ีไดคะแนน
สูงสุดและไดรับการเรียกบรรจุแตงตั้งไมมารายงานตัวตามกําหนดจะถือวาสละสิทธิรับการบรรจุและแตงต้ังและ
เทศบาลตําบลทุงฝน จะเรียกผูท่ีไดคะแนนลําดับรองลงมาเขารับการบรรจุแตงต้ังตอไปหากมีอัตราตําแหนงวาง
เพ่ิมเติมเทศบาลตําบลทุงฝนอาจหรือสามารถใชบัญชีสอบครั้งนี้ เพ่ือบรรจุแตงตั้งเพ่ิมเติมไดในอัตราวาง ในสํานัก
ปลัด กอง สวนราชการตางๆโดยทุกหนวยงานสามารถขอใชบัญชีตางหนวยงานได 

๑๒. ขอสงวนสิทธิ 
เทศบาลตําบลทุงฝน ขอสงวนสิทธิ์การบรรจุแตงตั้งเม่ือมีงบประมาณเพียงพอผูสมัครจะตอง

รับรองตนเองวาเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตามประกาศ 3 และ 5 เทศบาลตําบลทุงฝน ขอสงวนสิทธิ์การบรรจุ
แตงตั้งเม่ือมีงบประมาณเพียงพอ การใชบัญชีบรรจุแตงตั้งแทนตําแหนงวางสามารถกระทําไดทุกหนวยงานหรือ
ตางหนวยงาน หรือยกเลิกการประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ตามขอ 7 หรือการคัดเลือกสรรหาการ 

ทุจริตการสอบ.............../ 
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ภาคผนวก ก. 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ 

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของพนักงานจางท่ัวไป 
แนบทาย ประกาศเทศบาลตําบลทุงฝน 

เรื่อง การสมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุเปนพนักงานจางท่ัวไป ของเทศบาลตําบลทุงฝน 
อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี ลงวันท่ี 11 สิงหาคม ๒๕๖4 

**************************************************** 

ช่ือตําแหนง          คนงาน (ท่ัวไป) (คนงานขยะ) 

ตําแหนงประเภท    พนักงานจางท่ัวไป  

สังกัด      กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป งานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือนและท่ีรองรับ

ขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไปทําลายยังท่ีทําลาย และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 

ระยะเวลาการจาง 

  ทําสัญญาจางไมเกินครั้งละ 1 ป  

อัตราคาตอบแทน  

  อัตราคาตอบแทนเดือนละ ๙,0๐๐.-บาท และเงินเพ่ิม คาครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,๐๐๐.-

บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑0,0๐๐.-บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  สิทธิสวัสดิการอ่ืนๆ 

 
 
  


