
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

             ............................................. 
  ด้วย เทศบาลต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ประสงค์รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4  ข้อ 18 และ ข้อ 19  แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  
20 มิถุนายน 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เข้าเป็นพนักงานจ้าง  สังกัดเทศบาลต าบลลวงเหนือ  จ านวน 1 ต าแหน่ง จ านวน 1 อัตรา มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่งที่รับสมัคร  
  1.1  พนักงานจ้างท่ัวไป สังกัด กองคลัง 
   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   จ านวน    1   อัตรา 

 2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรร 
     ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 

  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดป  และไม่เกินหกสิบป ในวันรับสมัคร 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
เทศบาล 
  (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ            
  (๙)  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงานจ้างได้ ตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙  ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  หนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วน
มาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๒๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๒๑ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลอืกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการ
พรรคการเมือง  เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน า
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลมายื่นด้วย 

              /3.คุณสมบัติ... 
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          3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทน 

    ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามบัญชีลักษณะงาน  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ก) 

4. การรับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้         
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลลวงเหนือ  ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม  -  4 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64  ในวันและ
เวลาราชการ 
 

 5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียด              
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้องอย่างละ 1  ชุด        
มายื่นในวันรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร  ดังต่อไปนี้ 

        (๑)  ใบแสดงวุฒิการศึกษา เช่น ใบสุทธิ  หรือประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา  
จ านวน  1 ฉบับ 

 (2)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6  เดือน และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 

       (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
 (4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (5)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน 

เทศบาลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ 
 (6)  เอกสารหลักฐานอ่ืน เช่น ทะเบียนสมรส การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ เป็นต้น (ถ้ามี)  
 (7)  ส าเนาหลักฐานรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 
 (8)  ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ เอ ๔ (A 4) เท่านั้น 

  5.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ในอัตรา  100.- บาท  ในวันยื่นใบสมัคร 

  5.3 ผู้สมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอัน
เป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  

 
 
 
 

/6. การประกาศรายชื่อ...... 
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 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลาและสถานที่การ
ประเมินสมรรถนะ  (ประกาศ ณ เทศบาลต าบลลวงเหนือ และผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานเทศบาลต าบล    
ลวงเหนือ www.loungnuae.go.th)  ดังนี้ 
  6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  5 พฤศจิกายน  2564 
  6.2 ก าหนดประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้มี
สิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 10  
พฤศจิกายน  2564   ณ ส านักงานเทศบาลต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่    

              
 7. หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคล 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ (ตามความ
เหมาะสม) (เอกสารตามภาคผนวก ข.) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 หมวด 4 
การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18 , 19 และข้อ 20  
 

 8. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

 9. การประกาศรายช่ือและขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  9.1 เทศบาลต าบลลวงเหนือ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่             
12  พฤศจิกายน  2564  การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะเรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดมาตามล าดับ โดยผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อน   
  9.2 บัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเทศบาลต าบลลวงเหนือจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน 1 ป  นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผล 
  

 10.  การบรรจุ และแต่งตั้ง 
  10.1 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการท าสัญญาจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรในแต่ละต าแหน่ง 
  10.2 ระยะเวลาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตามข้อ 10.1 สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ป  โดยอาจมี
การต่อสัญญาได้  ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นของเทศบาล 
                         

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   15  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ.2564 
     
 

 
        (นายสมยศ   บุญเย็น) 

                                            นายกเทศมนตรีต าบลลวงเหนือ 
   
 
 
 

http://www.loungnuae.go.th/


 
ภาคผนวก ก 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  15  ตุลาคม 2564 

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

1. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  สังกัด กองคลัง  จ านวน   1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
 1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
 2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
 1. ปฏิบัติงานทั่วไป 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 1. ช่วยท าการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยและพัฒนา  ทดลองและทดสอบระบบ   

2. ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบสารสนเทศการจัดท าแผนที่ภาษี     
การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง  เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน และควบคุมระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน ฯลฯ 

3. ปฏิบัติงานด้านธุรการ สนับสนุนงานด้านวิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือน า
ความรู้ไปปฏิบัติ   
 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์การ  สามารถแนะแนวทางและแก้ไข
ปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 อัตราค่าตอบแทน  
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ  9,000.-  บาท 

 และค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด เดือนละ 1,000.- บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  15 ตุลาคม  2564 

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

หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
 
1. ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยค านึงถึง ระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 

1. ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ 
2. ความรู้การปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับเทศบาล 
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)   
ความรู้และทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การปฏิบัติใช้โปรแกรม Microsoft office  

 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)   

 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ประวัติการศึกษา 
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอ่ืนๆ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


