
 
                                                       

 
 

                                                ประกาศเทศบาลต าบลตลาด 
เรื่อง   แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลตลาด 
………………………………………. 

 

ตามที่ เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลต าบลตลาด  ลงวันที่   29  พฤศจิกายน  2565        
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  4  ต าแหน่ง  7  อัตรา   ก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่      
8-19 ธันวาคม  2565 นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  18  และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  25   มิถุนายน 2547  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)          
ลงวันที ่ 13  สิงหาคม  2557  เทศบาลต าบลตลาดจึงแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

แก้ไขและเพิ่มเติม  ดังนี้ 
1. ภาคผนวก  ก  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ในต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
-พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (งานบริหารงานทั่วไป) 
-พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (งานรักษาความสะอาด) 
โดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ

รับสมัครแต่ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก ก.) 
 2.  วัน  เวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัคร  
พร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้  ระหว่างวันที่  8 - 21  ธันวาคม  2565   ในวันและเวลาราชการ    ณ    
ส านักงานเทศบาลต าบลตลาด   อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์  0-4441 - 5234    
   3.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

      เท ศบ าล ต าบ ล ตล าด   จ ะป ระกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบ เข้ ารั บ ก าร เลื อกส รร   ใน วั น ที่                                    
22  ธันวาคม  2565   ณ    ส านักงานเทศบาลต าบลตลาด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    2   เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 

             
 
    

  
 
 
 

           (นายธูป     รอดจอหอ)                      
         นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก  ก   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลตลาด 

.......................................................... 
 
 

(5)  รหัสต าแหน่ง 04 ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 

      ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  จ านวน   1   อัตรา  

         สังกัด ส านักปลัด    
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ทาง

สายปฏิบัติ  ท าหน้าที่เป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิง  ช่วยเหลือในการดับเพลิงประจ ารถบรรทุกน้ า  ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ า  รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  
และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
           1.  ไม่จ ากัดคุณวุฒิ   

 2.  ไม่จ ากัดเพศ 
 3.  มีความรู้ความช านาญและความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง คนงานทั่วไป  

(ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) มีความรู้ความสามารถท่ีต้องการได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
          ปฏิบัติหน้าที่ท่ีต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  1  ปี  และจะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  โดยอาจมีการต่อสัญญาได้  ทั้งนี ้ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น
ของเทศบาลต าบลตลาด 
                 

อัตราค่าตอบแทน 
           อัตราค่าจ้าง เดือนละ  9,000.-  บาท  และเงินตอบแทนค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก  ก   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลตลาด 

.......................................................... 
 
 

(6) รหัสต าแหน่ง  04  ประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) 
 

      ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานคนสวน)  จ านวน   1   อัตรา  

         สังกัด  ส านักปลัด    
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานดูแล  บ ารุงรักษา  สนามหญ้า  สวนหย่อม  สวนสาธารณะ  สวนดอกไม้  ไม้ประดับ  ไม้ดัด  และ

บริเวณพ้ืนที่ทั่วไป  เพ่ือป้องกันรักษาทรัพย์สิน  ของทางราชการ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  และได้รับการบ ารุงรักษา
ตลอดเวลา  หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
          1.  ไม่จ ากัดคุณวุฒิ   

2.  ไม่จ ากัดเพศ 
  3.  มีความรู้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ มีความรู้การจัดสวนหย่อม  ไม้ดอก  ไม้ประดับ ไม้ดัด 
     4.  มีความรู้ความช านาญและความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  และมีความสามารถ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานคนสวน)  มีความรู้ความสามารถที่ต้องการได้
เป็นอย่างดีเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
                 ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป   และปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  1  ปี                     

 
อัตราค่าตอบแทน 

              อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  9,000.-  บาท  และเงินตอบแทนค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี   
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก  ก   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลตลาด  เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลตลาด 

.......................................................... 
 
 

(7)  รหัสต าแหน่ง  04  ประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (งานรักษาความสะอาด) 
 

      ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานงานขนถ่ายขยะมูลฝอยรักษาความสะอาด) จ านวน   1   อัตรา  

         สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.  ปฏิบัติงานท าความสะอาด  ถนน  ทางเท้า  ทางน้ า  ที่สาธารณะ  พัฒนาพ้ืนที่รกร้าง 
2.  วางแผน  และด าเนินการเก็บ  รวบรวม ขน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปก าจัดตามหลักสุขาภิบาล 

งานกวาดล้างท าความสะอาด  
3.  งานกวาดล้างท าความสะอาด  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
          1.  ไม่จ ากัดคุณวุฒิการศึกษา   
 2.  ไม่จ ากัดเพศ 
  3.  มีความรู้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ท าความสะอาด  ถนน  ทางเท้า  ทางน้ า  ที่สาธารณะ  
พัฒนาพื้นที่รกร้าง  งานกวาดล้างท าความสะอาด  ในพ้ืนที่ต าบลตลาด 
     4.  มีความรู้ความช านาญและความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  และมีความสามารถ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (งานรักษาความสะอาด)  มีความรู้ความสามารถที่ต้องการได้
เป็นอย่างดีเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
                 ปฏิบัติหน้าที่ท่ีต้องใช้แรงงานทั่วไป   และปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  1  ปี                     

 
อัตราค่าตอบแทน 

              อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  9,000.-  บาท  และเงินตอบแทนค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี   
 
 

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

 
 
 
 

 



 


