
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

…………………………………. 

  ด้วยเทศบาลต าบลโนนดินแดง  อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จะด าเนินการรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งพนักงานเทศกจิ จ านวน 1 อัตรา   

อาศัยความตามข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2547 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
ต าแหน่ง  พนักงานเทศกิจ  จ านวน  1  อัตรา 

2. ลักษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแล การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

ร่วมกับต ารวจท้องที่ เก็บ - ยก สิ่งของที่ตั้งวางบนทางเท้า และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

3. อัตราค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท 

4. ระยะเวลาการจ้าง 
การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจึงท าสัญญาจ้าง โดยพนักงานจ้างทั่วไปท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  1  ป ี

5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

  5.1  คุณสมบัติทั่วไป 
(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น ส าหรับพนักงานเทศบาล  

ก. โรงเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
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ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง  

(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
ท้องถิ่น 

(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะ
กระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8)  ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง    
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

5.2   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 – ม.3 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

6. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลา

ราชการ  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบุรีรัมย์  

7. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบ

สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานและรับรอง
ส าเนาถูกต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

3. ส าเนาหลักฐานการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

จ านวน 3 รูป 
6. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  เป็นต้น 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ ให้
ถูกต้องครบถ้วน และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  
เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

8.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
   ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน  100  บาท 

(ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
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9.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยยึดหลักสมรรถนะ

ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลก าหนด ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ของบุคคลใน
เรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ 

  10.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้รับคะแนนในการประเมินแต่ละสมรรถนะ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

11.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
         เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
หรือทางเว็บไซต์  www.nondindaengcity.go.th 

  12.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
   เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 27 กรกฎาคม  
2563  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  13.  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
         เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 30 
กรกฎาคม 2563  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือทางเว็บไซต์  
www.nondindaengcity.go.th 

  14.  การด าเนินการจัดจ้าง 
   เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะด าเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยก าหนดให้บัญชีมีอายุ 1 ปี ในกรณีที่มีผู้ผ่านการ
เลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่างและภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาล
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ  ณ  วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 
 
 
 
        (นายสมชัย  กอชัยศิริกุล) 
              นายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดง 
 


