
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองเรือ

ด้วยเทศบาลตำบลหนองเรือ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 
ตำบลหนองเรือ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ 

สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองเรือ ดังต่อไปนี้

๑. ประ๓ทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ป ีและไม่เกิน ๖๐ ปี

๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตพื่นเฟิอน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศนาถ 
ดังนี้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นรังเกียจของสังคม

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นรังเกียจของสังคม

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

หมายเหต ุผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาขิกสภาท้องถิ่น 

ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ 

ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 

ตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

แต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
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๔. การรับสมัคร
๔.® วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร

ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ยืนใบสมัคร และเอกสารต่างๆ ตามที ่

เทศบาลตำบลหนองเรือ กำหนดในประกาศรับสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที ่สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที ่๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖ ถึงวันที่ 

๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

๔.๒ เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที ่

รับสมัครฯ พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำนักถูกต้องและลงลายมือช่ือกำกับไวในเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้

๑ ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายชุดสุภาพหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว 

จำนวน ๒ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน และใบรับรองแพทย ์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน

๒ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน อย่างละ ๑ ชุด

๓ สำเนาวุฒิการศึกษา (ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ )
๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น

๔.๓ ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
ให้ผู้สมัครเลียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท

๔.๔ เงื่อนไขการรับสมัคร

สำหรับการรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในคร้ังนี ้ให้ผู้สมัครฯ จะต้องรับผิดชอบ 

ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯจริงและ 

จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 

อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำ  

ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ 
การสรรหาและเลือกสรร ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ 

ในการประเมินสมรรถนะ
เทศบาลตำบลหนองเรือ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและวัน เวลา สถานที่ 

ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที ่๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับการ 
รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

๗. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร

เทศบาลตำบลหนองเรือ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได ้ในวันที ่

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น หรือโดยบัญชี 
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ป ีนับวันข้ึนบัญช ีหรือนับแต่วันประกาศ 

รับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
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๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตำบลหนองเรือ จะกำหนดวันจัดจ้างและทำสัญญาจ้างบุคคลที่ผ่านการเลือกสรรทราบ 

ภายหลัง และจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที ่๙ กุมภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๖๖

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล) 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ



เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ
รายละเอียดของตำแหน่งและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเช้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลตำบลหนองเรือ

ประเภทพนักงานจ้าง/ตำแหน่ง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 

ตำแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป

๑.๑ คนงาน - มีลักษณะงานที่ใช ้

แรงกายซ่ึงไม่ต้องใช ้

ความรู้หรือทักษะเฉพาะ 

ด้านในการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานท่ัวไป 

และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย

- มีความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (๓๐ คะแนน)

๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๔๐ คะแนน)

๓. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๓๐ คะแนน)
๓. รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร

๑. พนักงานจ้างท่ัวไป

๑.๑ ตำแหน่งคนงาน
หน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง

- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. ระยะการจ้าง ๑ ปี

๓. อัตราว่าง ๑ อัตรา

๔. ค่าตอบแทน ๙1๐๐๐ บาท/เดือน
๕. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง


