
  

 
 

 
 

  ประกาศเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
เรื่อง      รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

................................. 
  ด้วยเทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล      
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๗ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  เป็นต้นไป  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้  

๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง   
๑.๑  ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 

  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป          จ านวน  1  อัตรา 
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรร

หาและการเลือกสรร 
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 

  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร 
  (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคต้องห้ามตามก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอ่หรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(7) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(8) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (10) ไม่เป็นผู้ถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

/(11)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ... 
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(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมาย 

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

(14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
(15) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ปรากฏตามบัญชีฯแนบท้ายประกาศนี้ 
๓.  การรับสมัคร    
๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้ติดต่อ

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง  โดยให้ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ  ตามก าหนด  ได้ตั้งแต่วันที่   20  -  28  พฤษภาคม  
๒๕63  ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓๗๙-๕๓๒๑ ต่อ 12  

๓.๒.  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
๑.  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๑  ฉบับ 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน ๑  ฉบับ 
๓. ส าเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)     จ านวน ๑  ฉบับ 
๔. รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน  ๑  ใบ 
๕. ใบรับรองแพทย์  ที่ออกให้ไม่เกิน  ๓๐  วันก่อนถึงวันสมัคร จ านวน ๑   ฉบับ 
๖.  หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)  เช่น ใบทะเบียนสมรส,ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร,ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล,  
     หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน เป็นต้น   
ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้

ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
๓.๓.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบต าแหน่งละ  10๐  บาท    และเทศบาลฯ  

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี 
 

/3.4 เงื่อนไข... 
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๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียด ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
  ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ 
  เทศบาลฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่  1  มิถุนายน ๒๕63   
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงเทิง   และจะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  4  มิถุนายน ๒๕63  
ส าหรับสถานที่ในการประเมินสมรรถนะจะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ   

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
  ๗.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  เทศบาลต าบลเวียงเทิง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้ ใน
วันที่  9  มิถุนายน  ๒๕63  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงเทิง  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  ๑  ปี  นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่
มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

8. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามล าดับอัตราที่ประกาศรับ

สมัคร มาท าสัญญาจ้างในวันที่  1  กรกฎาคม  2563  

ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
 

 
      (ลงชื่อ) 
         (นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 



  

บัญชีลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
(แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลเวียงเทิง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  ลงวันที่  12   พฤษภาคม  ๒๕63) 

ที ่ ประเภท ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ คุณสมบัติเฉพาะ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน/เดือน 
1. คนงานท่ัวไป ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไปและปฏิบตัิงาน

ตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
มีความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

คนงานท่ัวไป   
จ านวน  1  อัตรา 

1. ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐   บาท/เดือน 
2. เงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว 
     1,000 บาท/เดือน 
     รวมรบั  10,000 บาท/เดือน 
 



  

 
การก าหนดและประเมินสมรรถนะ 

(แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลเวียงเทิง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่  12  พฤษภาคม  ๒๕63) 

ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  
สังกัดส านักปลัดเทศบาล   จ านวน  1  อัตรา 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ วิธีการประเมิน 
๑ ความรู้ 

 ความรู้ ความสามารถท่ัวไป 
 

 
25 

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

 
สอบข้อเขียน 

๒ ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
-ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น การท าความ
สะอาด การปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
100 

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

 
สอบภาคปฏิบัติ 

 

๓ คุณสมบัติส่วนบุคคล อ่ืน ๆ  
- ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
- ด้านประสบการณ์การท างาน 
- ด้านความคิดริเริ่ม 
- ความสามารถด้านอ่ืน ๆ 
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สัมภาษณ์ 

 รวม ๒๐๐ ..................  
 

 


