
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
 เร่ือง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
-------------------------------------------- 

        ด้วย เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ค่าตอบแทนราย
เดือน เดือนละ 11,50๐ บาท และพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 2 ต าแหน่ง 3 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน                         
เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ลงวันท่ี ๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  
เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 

  1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  สังกัดกองช่าง        1 อัตรา 
  2. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป  สังกัดกองคลัง                1 อัตรา 
  3. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ  สังกัดกองสาธารณสุขฯ    2 อัตรา 

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
๑. คุณสมบัติทั่วไป 

๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานเทศบาล 

๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา เว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ 
๒. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก.) 
๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

   ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก.) 
 
 
 



 ๔.  ระยะเวลาการจ้าง 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 
  พนักงานจ้างท่ัวไป         ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี 

 ๕.  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

                    ๕.๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  ๑   ฉบับ 
                    ๕.๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  ๑   ฉบับ 
                    ๕.๓ ส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน    จ านวน  ๑   ฉบับ                       
           ๕.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕× ๑ นิ้ว      
                          ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน                                         จ านวน  2  รูป             
  ๕.๕ ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)                                              
  ๕.๖ หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี (เช่น ใบทะเบียนสมรส , ใบแสดงการเปล่ียนช่ือ  ฯลฯ)                    
                    ๕.๗ ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเป็นเงิน ๑๐๐ บาท 
    ๖.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                  รับสมัครต้ังแต่วันท่ี 12 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเฝ้าไร่         
(งานการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล) ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ 
              ๗.  หลักสูตรการสอบแข่งขันเพือ่สรรหาและเลือกสรร 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป 
  ๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน)      5๐   คะแนน 
 2. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)                        5๐   คะแนน  

                              รวม                                                              1๐๐   คะแนน   
๘.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและก าหนดวัน เวลาและสถานที่สอบแข่งขันเพือ่สรรหาฯ 

                    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย (บอร์ดประชาสัมพันธ์) หรือทางเว็บไซต์ 
 เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 

          โดยจะท าการสรรหา ในวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64  ณ ห้องประชุมวังเท่ียง เทศบาล
ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป 

- เวลา  09.0๐ น. – ๑0.3๐ น.  ข้อสอบ     5๐  คะแนน 
ความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้เฉพาะต าแหน่ง  

- เวลา  ๑1.๐๐ น. – 12.0๐ น.  สอบสัมภาษณ์       ๕๐  คะแนน 
 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง                         

               ๙.  การประกาศผลสอบแข่งขัน 
                   ประกาศผลการสอบแข่งขัน ในวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

        ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องมีผลการสอบเป็นอันดับ  หนึ่ง โดยการเรียกใช้บัญชีตามล าดับท่ี
สอบแข่งขันได้และต้องได้คะแนน รายวิชาไม่ต่ ากว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ จะได้เข้าบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
ตามประกาศ ของเทศบาลต าบลเฝ้าไร่   

 
 
 



 ผู้ท่ีมีคะแนนสอบต้ังแต่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปจะได้ขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ เป็นเวลา ๑ ปี
นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันครั้งนี้จะถูกยกเลิก แต่ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
คือ  

1.ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
2.ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างในเวลาท่ีผู้ด าเนินการสอบแข่งขันก าหนด 

                     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานท่ี  
ดังกล่าวข้างต้น           

                             ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 
 

                                                      
(นายสุภี  นะธิศรี) 

นายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก. 

 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  
  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงาน ด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
      1.1 ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนท่ี แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และ 

เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       1.2 แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 

งานท่ีก าหนดไว ้ 
                 1.3 วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนท่ี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน  

1.4 บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจ และรายงานผล เพื่อติดตาม  
ความก้าวหน้าของงาน 

       1.5 ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายละเอียด 
ต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจ เพื่อให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง  
             1.6 ปรับปรุงข้อมูลด้านแผนท่ีในงานส ารวจให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมท้ังดูแล จัดแผนท่ี
ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการน าไปใช้งาน  

   1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับงานส ารวจ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
          1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้  

 2. ด้านการบริการ  
               2.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะท่ัวไปแก่บุคลากรทุกสายงาน 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
            2.2 ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงาน เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
                     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้                         
ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ                                                  
ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

อัตราค่าตอบแทน  



                     ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รบัอัตรา 
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 2. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  
  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
             ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  วุฒิการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้และมีความรู้
ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

อัตราค่าตอบแทน  
                     ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

 3. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ  
  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
             ปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและท่ีรองรับขยะมูลฝอย การน าขยะ             
มูลฝอยไปท าลายหรืองานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  1. เพศชาย 
  2. วุฒิการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้และมีความรู้
ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาส่ือสารเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

อัตราค่าตอบแทน  
                     ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
 

 

 


