
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 
เร่ือง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 
  ด้วยเทศบาลตำบลแม่สาย  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างของ
เทศบาล   ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้  

1.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ  
       1.1 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักสันทนาการ (ผู้มีคุณวุฒิ)              จำนวน  1  อัตรา 
             สังกัดกองการศึกษา 
    1.2 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม   (ผู้มีคุณวุฒิ)    จำนวน  1  อัตรา 
             สังกัดกองการศึกษา 
    1.3 ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ผู้มีทักษะ)   จำนวน  1  อัตรา 
             สังกัดกองช่าง  
  2.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างท่ัวไป 
   2.1  ตำแหน่ง  คนงาน (กองการศึกษา)      จำนวน  1  อัตรา
   2.2  ตำแหน่ง  คนงาน (กองช่าง)         จำนวน  1  อัตรา 

  3.   คุณสมบัติท่ัวไปของผู้ท่ีจะได้รับการจ้างต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้  
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน  60  ปี  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อายุไมเ่กินกว่า  70  ป ี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล 

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อ

เจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับ ไว้ในเอกสารทุกฉบับ  
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ใบสมัครตามแบบของเทศบาลตำบลแม่สาย 
(2)  ใบรับรองแพทย์  (ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน) 
(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
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(4)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
(5)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาสีดำ  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป   
     (ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน) 

   (6)  หลักฐานอ่ืน  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล  เป็นต้น 
(7)  สำเนาภาพถ่ายใบประกาศนียบัตรหรือทะเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่าง    
      หนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒกิารศึกษาตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร                    
      จำนวน  1 ฉบับ 
(8)  เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมี 
      ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกล 
      มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ (ประเภท 2)  
      ไม่น้อยกว่า 5 ปี เฉพาะตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
(9) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า     
     5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
     สำหรับตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
 

5.  รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน  รายละเอียดตาม ผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 

6. วันเวลาสถานที่รับสมัคร   ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างสามารถขอใบสมัครและยื่นใบ 
สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที ่ สำนักปลัดเทศบาล  ตั้งแต่วันที ่3 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ( ในวันและเวลาทำการ 
เวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)  

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร 
  เทศบาลตำบลแม่สายจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  วัน เวลา และ
สถานที่เลือกสรร   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย  วันที่  17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ทางเว็บบอร์ดข่าว
ประชาสัมพันธ์ www.masai.go.th ) 

       8.  วิธีการเลือกสรร  เทศบาลดำเนินการเลือกสรรฯ ในวันที่  22  พฤศจิกายน พ.ศ.2565                        
เวลา 13.30 น.  โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีการอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสมที่สามารถใช้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง        

9. เกณฑ์การตัดสิน    ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนจาการสัมภาษณ์หรือให้ 
ทดลองปฏิบัติหรือวิธีการอ่ืนใดที่เห็นว่าเหมาะสมที่สามารถใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ เฉพาะแต่ละตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 60 
                  10. การประกาศผลการเลือกสรร เทศบาลจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่  
25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงที่สุดลงมาตามลำดับ  กรณีที่มีผู ้ได้
คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  โดยบัญชีมีกำหนดอายุไม่เกิน 1  ปี 

11. การดำเนินการจ้าง เทศบาลจะดำเนินการจ้างผู ้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครและมีกรอบอัตรากำลังว่างอยู่    

 

 

http://www.masai.go.th/
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   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

           ประกาศ    ณ    วันที่   26   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 

           (นายชัยยนต์  ศรีสมุทร) 
                  นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
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ผนวก ก. 
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

ระยะเวลาการจ้างและค่าตอบแทน 
 

 
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  

1.1  ชื่อตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักสันทนาการ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

       หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   - ปฏิบัติงานทางด้านสันทนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ  การคิดค้น การออกแบบ การจัดทำ 
และการพัฒนาโครงการ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้  นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะที่ดี  เช่น โครงการแข่งขันกีฬา โครงการส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย โครงการฝึกทักษะทางด้านกีฬา เป็นต้น รวมทั้ ง ติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมสันทนาการกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมต่างๆ และปฏิบัติหนา้ที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

1. ดำเนินการ และจัดทำโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิด
สุขภาวะที่ดี  

2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
งานสันทนาการ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินการด้านสันทนาการเป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องตาม
แผนงาน เป้าหมาย และนโยบายของหน่วยงานที่กำหนดไว้  

3. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวล และสรุปผลข้อมูล สถานการณ์ และปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 
โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนงานและจัดทำแผนงานด้านการพัฒนา
คุณภาพงานสันทนาการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น  

4. จัดทำเอกสาร และสรุปรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสันทนาการ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุง และพัฒนางาน โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

5. เสนอแนะความคิดเห็น และร่วมคิดค้น สร้างสรรค์หัวข้อ ประเด็น โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการ
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาและวางแผนโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ  และประชาชนทั่วไป และเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง  

6. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียน นักศึกษา  

7. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนา
การ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา จิตวิทยา 

โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้  

 ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน  2  ปี 

 ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000  บาท 
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1.2  ชื่อตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม  (ผู้มีคุณวุฒิ) 

         หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

     ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการวัฒนธรรม 
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน       
ต่าง ๆ ดังนี้  
   1. รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือประกอบการพัฒนาและแนวทางการ ถ่ายทอด องค์
ความรู้ทางวัฒนธรรม  
   2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็น ข้อมูลเบื้องต้น
ประกอบการวิเคราะห์งานวัฒนธรรม  
   3 รวบรวม จัดเก็บ และจัดทำข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน วัฒนธรรม 
รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาวางแผนการส่งเสริม และสนับสนุนการ ดำเนินงานทาง
วัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
   4 รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจ ุบ ันและปัญหาความเบี ่ยงเบน เพื ่อน ำมาเป็นฐานข้อมูล  ใน                
การวางแผนดำเนินการเฝ้าระวัง และสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม  
   5 เผยแพร่และแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรมท้องถิ ่นและวัฒนธรรมชาติกับหน่วยงาน  ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
   6 จัดทำออกแบบ และผลิตบทความ ผลงานวิจัย เอกสารวิชาการ และสื่อ สร้างสรรค์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และ ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และ
ประเทศแก่ประชาชน 
   7 ดำเนินการ และจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมตามที่ได้รับ มอบหมาย 
เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปลูกฝัง และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศ  
   8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วัฒนธรรม เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  สังคมศาสตร์หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  

  ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน  2  ปี 

  ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000  บาท 

 

 
1.3  ชื่อตำแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  (ผู้มีทักษะ) 

         หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

     ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆของเครื่องจักรกลขนาด
กลางชนิดใดชนิดหนึ่ง และปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ประเภทที่ 2 ขึ้นไป โดยต้องได้รับ
ใบอนุญาตขับรถ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

2. มีความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลา          
ไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย (ประเภทที ่2) โดยต้องได้รับใบอนุญาต
ขับรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 

3. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี
หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
 
ระยะเวลาการจ้าง  สัญญาจ้างไม่เกิน  2  ปี 
ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000  บาท 

 
2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 

2.1 ตำแหน่ง คนงาน  (กองการศึกษา) 
      หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 
 ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน  1  ปี 
 ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000  บาท   

 
 2.2  ชื่อตำแหน่ง   คนงานทั่วไป (กองช่าง) 

       หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป จัดเตรียมสถานที่  ด้านงานช่าง  ก่อสร้าง ด้านสาธารณูปโภค
ต่างๆ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 

   ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน  1  ปี 
  ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000  บาท   

 
 


