
                                                        

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านต  า 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

……………………………………………………………… 
 

 ด้วยเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า  อ๊าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป            
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า เพ่ือให้การด๊าเนินการเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่ก๊าหนด อาศัยอ๊านาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 23 วรรคท้าย                      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 และตามความในข้อ 20, 21 และ           
ข้อ 22 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.พะเยา) เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และรายละเอียดการจ้าง 
 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)  จ๊านวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 

9,000 บาท (และได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท)  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร (ภาคผนวก ก) 

 

2. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม 
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ 

  2.1.1 มีสัญชาติไทย 
  2.1.2 มีอายุไม่ต่๊ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
  2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการกลางที่พนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก๊าหนด ดังนี้ 
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 2.1.5 ไม่เป็นผู้ด๊ารงต๊าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรค
การเมือง 
   2.1.6 ไม่เป็นผู้ด๊ารงต๊าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยร้องรับโทษจ๊าคุก โดยค๊าพิพากษาถึงที่สุดให้จ๊าคุกเพราะกระท๊าความผิดอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส๊าหรับความผิดที่ได้กระท๊าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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 2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
       หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท๊าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด๊ารงต๊าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (จะพิจารณาตรวจสอบก่อนการลงนามในสัญญาจ้าง) และจะต้องน๊า
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก๊าหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามส๊าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
 

2.2 คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง 
          ต าแหน่ง คนงานทั่วไป   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานภาคสนาม งานบริการ งานนโยบายเร่งด่วน และงานที่ต้องใช้แรงงาน เช่น 
-งานซ่อมบ๊ารุงถนน ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ซ่อมเครื่องหมายจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของเทศบาลต๊าบลบ้านต า๊ 
-งานซ่อมอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
-งานบริการทั่วไป เช่น จัดสถานที่  กางเต็นท์ ติดตั้งเวที ขนย้ายสิ่งของ ฯลฯ 
-งานสาธารณภัยต่างๆ 
-งานช่วยปฏิบัติงานในการส๊ารวจโครงการ 
-งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่ ได้รับ

มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 3. การรับสมัคร  

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ที่ สนใจสมัครคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่น ใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเอง                   

ในระหว่างวันที่  21  มกราคม  2562  ถึงวันที่  29  มกราคม  2562  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอ๊านวยการ  ส๊านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส๊านักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า หมายเลขโทรศัพท์  0-5488-8345 และทางเว็บไซต์ 
www. bantamlocal.go.th  รายละเอียดใบสมัครปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข) 

 
 
 
 
 

http://www.bantom.go.th/
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3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัครในวันรับสมัคร  
 ผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  3.2.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด๊าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่ 
           เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่รับสมัคร)  จ านวน  3  รูป    
  3.2.2  ส๊าเนาวุฒิการศึกษา     จ านวน   1   ฉบับ  

      3.2.3.  ส๊าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน   1   ฉบับ 
      3.2.4.  ส๊าเนาบัตรประจ๊าตัวประชาชน   จ านวน   1   ฉบับ 
      3.2.5.  ใบรับรองแพทย์  ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   จ านวน   1  ฉบับ 
    3.2.6.  ส๊าเนาใบส๊าคัญทางทหาร ( สด.9 ) หรือหลักฐานแสดงว่าผ่านการตรวจคัดเลือก 
                                 ทหารมาแล้ว (สด. 43)หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุน จ านวน 1 ฉบับ 
                       3.2.7  ส๊าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น ทะเบียนสมรส   เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)    
                                 จ านวน  1  ฉบับ     

      

 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนค๊าร้องส๊าเนาถูกต้องและลงชื่อก๊ากับไว้ในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ และ
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต๊าแหน่ง 
ตรงตามที่ก๊าหนดในประกาศฉบับนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานการ
สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดไม่มีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศไว้ใน
ประกาศนี้หรือตามข้อความที่แจ้งในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบ ใบสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือหากเป็น
กรณีท่ียื่นใบสมัครเอาไว้แล้ว ก็จะสมัครไม่ถูกต้อง เทศบาลต๊าบลบ้านต า๊จะไม่พิจารณารับสมัครหรือหากเป็นกรณีที่
ยื่นใบสมัครเอาไว้แล้ว ก็จะพิจารณาถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกต่อไป โดยถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับ การแต่งตั้งได้
ด๊ารงต๊าแหน่ง ดังกล่าว 

 

 3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   - ต๊าแหน่งละ 100 บาท  

 

 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส๊าหรับต๊าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด          
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส๊าหรับต๊าแหน่งที่สมัคร            
อันเป็นผลท๊าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการสมัคร
และการได้รับเข้าสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส๊าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้นไป 
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1. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ วัน เวลา  สถานที่ในการทดสอบ 
เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันเวลาสถานที่ในการคัดเลือก

ด้านความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต๊าแหน่งหน้าที่หรือทักษะเฉพาะตลอดระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก          
ในวันที่ 31  มกราคม  2562  โดยการปิดประกาศเอาไว้  ณ ส๊านักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า และทางเว็บไซต์ 
www. bantamlocal.go.th    

 

2. เนื้อหาหลักสูตรในการทดสอบ และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ค)   

โดยจะมีการคัดเลือก ในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านต  า  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

 

3. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
การจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนั้น  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนรวม                     

ในการคัดเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

4. การประกาศรายช่ือเพื่อขึ้นบัญชี และการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามล๊าดับคะแนนที่คัดเลือกได้  

โดยการปิดประกาศเอาไว้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต  า และทางเว็บไซต์ www. bantamlocal.go.th   
ภายในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562 โดยก๊าหนดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการทดสอบมีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เว้นแต่เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊าได้ประกาศรับสมัครในต๊าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเดิมเป็นอันยกเลิก 

 

5. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท๊าสัญญาจ้างตามที่ เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊าก๊าหนด โดยผู้ที่ได้รับการ

เลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งเรียงล๊าดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้ตามต๊าแหน่งว่างของเทศบาลต๊าบลบ้านต า๊  
  เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า ขอเรียนว่าในการด๊าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือด๊าเนินการสรร
หาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพ่ือสังกัดเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊าในครั้งนี้ เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊าจะ
ด๊าเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม  
 

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อหรือเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถ
ช่วยเหลือให้คัดเลือกได้และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะต๊าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
คัดเลือก พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองส๊าเนาถูกต้อง
และลงชื่อก๊ากับ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร 
  

 ประกาศ ณ วันที่   11    เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2562 
 
 

(นายไพบูลย์   หาสิ่ง) 
นายกเทศมนตรีต๊าบลบ้านต า๊ 

 



ภาคผนวก ข 
 

เนื้อหาหลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
 

ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างท่ัวไป) 
 
1. สมรรถนะที่ต้องการ  :  ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ 
 

ปฏิบัติงานภาคสนาม งานบริการ งานนโยบายเร่งด่วน และงานที่ต้องใช้แรงงาน เช่น 
-งานซ่อมบ๊ารุงถนน ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ซ่อมเครื่องหมายจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 ของเทศบาลต๊าบลบ้านต า๊ 
-งานซ่อมอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
-งานบริการทั่วไป เช่น จัดสถานที่  กางเต็นท์ ติดตั้งเวที ขนย้ายสิ่งของ ฯลฯ 
-งานสาธารณภัยต่างๆ 
-งานช่วยปฏิบัติงานในการส๊ารวจโครงการ 
-งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
2. วิธีการประเมิน   :    
         -  ภาค  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (อัตนัย ปรนัย) คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
               (๑)  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานจ้าง  
               (๒)  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในเรื่องต่างๆ 
 

    -  ภาค  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งโดยน าเสนอวิสัยทัศน์ 
การท างานด้วยวิธีการการสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (๑)  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ๊าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
    (๒)  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ๊าเป็นต่อการ 
                                      ปฏิบัติงาน   
    (๓)  คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล  ซึ่งจ๊าเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

 
 

3.  ระยะเวลาการจ้าง  : ไม่เกิน 1 ปี (หากผ่านการประเมินสามารถต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 1 ปี) 
 
4  อัตราว่าง  :  ๑  ต๊าแหน่ง 
 
5  ค่าตอบแทน  :  9,000  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท 
 
6  สิทธิประโยชน์  :  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส๊าหรับเทศบาล 

 
 
 

 


