
     
 

 
 

 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลแม่แตง 

เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้าท างานเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลต าบลแม่แตง    
....................................................................... 

ด้วยเทศบาลต าบลแม่แตง  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  จะด าเนินการรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  25๖5 

อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรรของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง     
ลงวันที่  30 มิถุนายน 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้าท างานเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยงานธุรการ) สังกัดกองช่าง จ านวน 1 อัตรา  

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี 
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล 

   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ข) วัณโรคระยะอันตราย 
   (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่น 
 
 

7) ไม่เป็น... 
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7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
       ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้าง ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายภาคผนวก ก. 
 

3. การรับสมัคร 
   3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ขอใบสมัครและยื่น
ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบล
แม่แตง ตั้งแต่วันที่  1-9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 
053-470050  

   3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้ง   

เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน 1 ฉบับ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1 ฉบับ 
4) ส าเนาวุฒิการศึกษา ที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร    

จ านวน 1 ฉบับ 
5) ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาล  ของรัฐ) แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่   

ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ออกให้ไม่เกิน 30 วัน นับถึงวันสมัคร  จ านวน 1 ฉบับ 
6) หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบส าคัญทางทหาร ได้แก่ สด.9 และ สด.

43 หรือ สด.8 (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย) , ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีชื่อตัว และ
หรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  , ส าเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ จ านวน  1  ฉบับ   

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนา
ถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ 

 
   3.3 วิธีการรับสมัคร 

1) ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ที่ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแม่แตง 
2) ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยลายมือตนเอง แล้วยื่นใบสมัครพร้อม

หลักฐานการสมัครตามท่ีก าหนด ให้เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
3) เจ้าหน้าที่รับสมัคร ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน

ตามท่ีก าหนด และออกบัตรประจ าตัวผู้สมัครให้ผู้สมัครเพ่ือน ามาแสดงทุกครั้งที่เข้ารับการเลือกสรร 
 

3.4 ค่าธรรมเนียม... 
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   3.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ในวันยื่นใบสมัคร  100 บาท 

(ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เทศบาลต าบลแม่แตง จะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
 

4. เงื่อนไขในการสมัคร 
   4.1 การสมัครตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัครและรับรองว่า

ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ  หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแนบ
เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 

   4.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครโดยผู้สมัคร
ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสาร หรือหลักฐานคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับ
บุคคลนั้น ตั้งแต่ต้น 

 

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
เทศบาลต าบลแม่แตง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ใน           

วันที่ 10 สิงหาคม 2565  ณ เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หรือทางเว็บไซต์ 
www.maetanglocal.go.th 

 

6. วัน เวลาและสถานที่ประเมินสมรรถนะ 
เทศบาลต าบลแม่แตง จะด าเนินการประเมินสมรรถนะใน  วันที่ 18 สิงหาคม 2565  

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่แตง หรือสถานที่ที่เทศบาลต าบลแม่แตง
ก าหนด 

 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรที่

คณะกรรมการก าหนด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้(ผนวก ข) 
 

8. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมทุกภาคในการประเมิน

สมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 เทศบาลต าบลแม่แตง จะด าเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 

9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
   9.1 ประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ ได้  ภายใน                 

วันที่ 22 สิงหาคม 2565  ณ เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หรือทางเว็บไซต์ 
www.maetanglocal.go.th 
 

9.2 การ... 
 
 

http://www.maetanglocal.go.th/
http://www.maetanglocal.go.th/
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   9.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงล าดับผู้ที่ได้

คะแนนสูงสุดตามล าดับ ในกรณีท่ีผ่านการเลือกสรรได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าเป็นผู้อยู่
ในล าดับสูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่
ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันอีก และได้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิก 
 

   10. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีไว้ ให้เป็นการยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ต่อไปนี้  
10.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
10.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
10.3 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดได้ 
10.4 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว  

 

11. การจัดท าสัญญาจ้าง 
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยเทศบาลก าหนด

ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  ไม่เกินคราวละ  1  ปี 
 

12. ข้อสงวนสิทธิ 
ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทุกคนได้รับทราบเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์

ตามประกาศนี้โดยละเอียดแล้ว และจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

13. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับ

ข้อก าหนด หรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   

 ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 25๖5 
 

 
       ร้อยต ารวจโท 
 

                            (วีรวฒัน์  ภูเลื่อน) 
                                นายกเทศมนตรีต าบลแม่แตง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
เอกสารแนบท้ายเทศบาลต าบลแม่แตง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ลงวันที่  19 กรกฎาคม 2565 

................................................................... 
ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยงานธุรการ) 
ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างท่ัวไป   จ านวน  1  อัตรา        

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การ
ก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่
ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
   1.1 ช่วยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ 

การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การพิมพ์เอกสาร จดหมาย 
และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปด้วยความ
สะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

   1.2 ช่วยจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือ
สะดวกต่อ การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

2. ด้านการบริการ  
   2.1 ช่วยให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
   2.2 ช่วยติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือได้รับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
 2. มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
 3. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 4. มีความรู้พ้ืนฐานด้านงานสารบรรณ เช่น การร่าง พิมพ์ จัดชุด รับ-ส่งลงทะเบียน
หนังสือราชการ ท าบันทึก เสนอ หนังสือ เดินหนังสือ ท าส าเนา การเสาะหาข้อมูลต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บ 
ค้นหา และการท าลายเอกสาร 

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ระยะเวลาการจ้าง 
  ท าสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 1 ปี  

อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 



ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 

เอกสารแนบท้ายเทศบาลต าบลแม่แตง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ลงวันที่  19  กรกฎาคม 2565 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยงานธุรการ) 
 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
   1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   3. วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
   4. ความรู้เกีย่วกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” 
ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 
 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
   1. บุคลิกภาพ 
   2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   3. ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
   4. จริยธรรมและคุณธรรม 
   5. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
   6. ปฏิภาณไหวพริบ 
   7. ท่วงทีวาจา การพูดโต้ตอบ 
   8. ทัศนคติต่อองค์กรและหน่วยงาน 
   9. ประสบการณก์ารท างาน 
   10. สุขภาพร่างกาย 
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โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)         
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
เวลา  09.30 – 11.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่แตง 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีสอบปฏิบัติ 
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
เวลา  13.00-15.00 น. 
 
 
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
เวลา  15.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่แตง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


