
 
ประกาศเทศบาลตําบลบานแหวน 

เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไป เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
********************************************** 

  ดวยเทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะดําเนินการรับสมัคร
บุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรและเลือกสรรเปนพนักงานจาง จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา 
  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจาง หมวด 4 การสรรหาและเลือกสรร ขอ 18 และขอ 19 ลงวันท่ี20 มิถุนายน 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. ประเภทของพนักงานจาง ช่ือตําแหนงท่ีรับสมัคร 
   พนักงานจางท่ัวไป สังกัด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
   - ตําแหนง คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานกูชีพ – กูภัย) จํานวน       1      อัตรา 
   - ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ   จํานวน       1      อัตรา 

  2. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลาการจาง และ
คาตอบแทนท่ีจะไดรับ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ (ภาคผนวก ก) 

  3. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
   3.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
   ผูสมัครเขารับการสรรและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและตองมี
คุณสมบัติเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ป  
   (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิต
ฟนเฟอนไมสบประกอบ หรือเปนโรคตามท่ี ก.ท. หรือ กพ. ประกาศกําหนด ดังตอไปนี้ 
    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะแพรกระจาย 
    (ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    (ฉ) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ี 
   (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง 
   (6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
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   (7) ไมเคยเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
   (9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถ่ิน หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตาม
มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (10) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
   (11) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
   (12) ไมเคยเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร เทศบาลตําบลบานแหวนไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขา
สอบได ท้ังนี่ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 
และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
   3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ (ภาคผนวก ก) 

  4. การรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 
   4.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง สามารถติดตอขอรับ  
ใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี งานธุรการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) 
โดยสอบถามรายละเอียดไดท่ี งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท 0 – 5344 - 1961 ตอ 11  
   4.2 เอกสารหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนพรอมกับใบสมัคร 
   ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครพรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
   4.2.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน 6 เดือน         จํานวน  3 รูป 
   4.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1 ฉบับ 
   4.2.3 สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน  1 ฉบับ 
   4.2.4 สําเนาวุฒิการศึกษา ใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอยางใดอยาง
หนึ่งท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ ท้ังนี้จะตองสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับ จํานวน     1 ฉบับ 
   4.2.5 ใบรับรองแพทย ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามประกาศท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน นับแตวันท่ีตรวจรางกาย จํานวน  1 ฉบับ 
   4.2.6 สําเนาใบอนุญาตขับข่ีขับรถยนตสวนบุคคล (ถามี)  จํานวน 1 ฉบับ 
   4.2.7 สําเนาหลักฐานการผานการเกณฑทหารกองเกิน จํานวน  1 ฉบับ 
   4.2.8 ใบประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมดานตางๆ  (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
   4.2.9 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน หนังสือรับรองการทํางานจากนายจาง, ทะเบียนสมรส,   
ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฯลฯ (ถามี)     จํานวน  1  ฉบับ 
   ทั้งน้ี ในหลักฐานทุกฉบับ ใหใชกระดาษขนาด A4 เทาน้ัน และผูสมัครตองเขียนคํารับรอง
สําเนาถูกตอง และลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับดวย 

/5. คาธรรมเนียม... 



3 
 

  5. คาธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับตําแหนงท่ีสมัครในอัตรา 50 บาท (หาสิบบาทถวน) 
ซ่ึงเทศบาลตําบลบานแหวน จะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

  6. เง่ือนไขในการสมัคร 
   ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
วาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นเอกสารในการรับสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิด
จากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร อันเปนผล
ทําใหผูสมัครไมมีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ
การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนโฆฆะสําหรับผูนั้นต้ังแตตน 

  7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
   เทศบาลตําบลบานแหวนจะยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงท่ีรับสมัคร  ดังนี้ 
   - ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) 
   - ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) 
   - ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
   - ภาคปฏิบัติ  
   รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ (ภาคผนวก ข) 

  8. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
   เทศบาลตําบลบานแหวน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปน
พนักงานจางในสังกัดเทศบาลตําบลบานแหวน และระเบียบเก่ียวกับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันท่ี    
14 มิถุนายน 2564 ณ บอรดประชาสัมพันธเทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม หรือ     
ทางเว็บไซตเทศบาลตําบลบานแหวน www.baanwan.go.th  

  9. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
   เทศบาลตําบลบานแหวน จะประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจางฯ โดยสามารถติดตามประกาศไดท่ี ณ บอรดประชาสัมพันธเทศบาลตําบลบานแหวน   
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม หรือทางเว็บไซตเทศบาลตําบลบานแหวน www.baanwan.go.th 

  10. หลักเกณฑการตัดสินผูท่ีไดรับการสรรหาและการเลือกสรร 
   การตัดสินวาผูใดไดรับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง จะตองเปนผูท่ีไดคะแนน
ในการประเมินสมรรถนะไมตํ่ากวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู
ผานการคัดเลือกไดคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา การดําเนินการ
จัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีได 

  11. การข้ึนบัญชีและการทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
   การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 1 ปนับจากวันข้ึนบัญชี แตถา
มีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันอีก และไดประกาศข้ึนบัญชีผานการเลือกสรรไดใหมแลว บัญชีผูไดรับการ
เลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
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   เทศบาลตําบลบานแหวนจะเรียกผูผานการเลือกสรร เพ่ือทําสัญญาจางและแตงต้ังผูสอบ
คัดเลือกไดในตําแหนงดังกลาวขางตนตามลําดับท่ีไดประกาศข้ึนบัญชีไว และหากเทศบาลตําบลบานแหวนตรวจสอบ
ภายหลังวามีคุณสมบัติไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนในการสมัครคัดเลือก เทศบาล
ตําบลบานแหวนขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุแตงต้ัง 
   ผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการทําสัญญาจางเปนพนักงานจางในสังกัด
เทศบาลตําบลบานแหวน หลังจากไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม         
(ก.ท.จ.เชียงใหม) (แลวแตกรณี) ตามลําดับท่ีข้ึนบัญชีและไดมีงบประมาณรองรับแลวเทานั้น 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ ณ วันท่ี  19  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

(นายชุมพร   จาปญญะ) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(ภาคผนวก ก) 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลาการจาง และคาตอบแทนท่ีจะไดรับ  
ตามเอกสารแนบทายประกาศ  

ช่ือตําแหนง  คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานดานกูชีพ-กูภัย) 

ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางท่ัวไป 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานประจําศูนยกูชีพ-กูภัย ปฏิบัติงานดานพนักงานวิทยุ และติดตอสื่อสารประจําศูนยเขต 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณในการทํางานดานฟนคืนชีพ
ของผูปวย ชวยเหลือแพทยและพยาบาล ทําการกูชีพผูปวยในภาวะวิกฤต เคลื่อนยายและปฐมพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและข้ันวิกฤต ปฏิบัติหนาท่ีงานบริการ งานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป ภายใตการกํากับตรวจสอบของหัวหนางาน 
และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  - สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ข้ึนไป 
  - มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 
  - มีใบอนุญาตขับข่ีประเภท 1 (รถยนตสวนบุคคล) (ถามี) 
  - ผานการอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน (FR) (ถามี) หรือมีประสบการณการปฏิบัติงานดาน   
กูชีพ – กูภัย 

ระยะเวลาการจาง   
  ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 1 ป โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ปละ 2 ครั้ง      
ตามปงบประมาณ คือ 
  - ครั้งท่ี 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป 
  - ครั้งท่ี 2 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน 
  โดยใชผลการประเมินผลการปฏบัิติงานของพนักงานจางในการประกอบพิจารณาตอสัญญาจางของ
พนักจางในแตละคราว 

อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 
  - อัตราคาตอบแทนเดือนละ    9,000.-   บาท 
  - เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 1,000.-   บาท 
  รวมท้ังส้ิน              10,000.-   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลาการจาง และคาตอบแทนท่ีจะไดรับ  
ตามเอกสารแนบทายประกาศ  

ช่ือตําแหนง  คนงานประจํารถขยะ 

ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางท่ัวไป 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือนและท่ีรองรับขยะมูลฝอยภายใน        
เขตเทศบาลตําบลบานแหวน การนําขยะมูลฝอยไปทําลายยังท่ีทําลายหรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  - สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ 
  - มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 

ระยะเวลาการจาง   
  ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 1 ป โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ปละ 2 ครั้ง      
ตามปงบประมาณ คือ 
  - ครั้งท่ี 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป 
  - ครั้งท่ี 2 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน 
  โดยใชผลการประเมินผลการปฏบัิติงานของพนักงานจางในการประกอบพิจารณาตอสัญญาจางของ
พนักจางในแตละคราว 

อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 
  - อัตราคาตอบแทนเดือนละ    9,000.-   บาท 
  - เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี 1,000.-   บาท 
  รวมท้ังส้ิน              10,000.-   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 

หลักเกณฑวิธีการสรรหาและเลือกสรร ตามเอกสารแนบทายประกาศ  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรูความสามารถ
ท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) 
   - เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
   - ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย หรือบทความและใหพิจารณา
เลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้นๆ 
การเรียงความ การสะกดคํา การแตงประโยค ความรูความสามารถดานเหตุผล 
สรุปความ หรือจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว เปนตน 
   - ความรูความสามารถทางคณิตศาสตร 
   - ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติม
จนถึงปจจุบัน 
   - ความรูเก่ียวกับเทศบาลตําบลบานแหวน 
   - ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานของตําแหนง 

50 คะแนน 
 

วิธีสอบขอเขียน 
(ปรนัย) 

 

2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  
   - ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน    
   - ความสามารถพิเศษ และประสบการณ  
   - ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหว
พริบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค การแตงตัว 
   - ความมีมนุษยสัมพันธ การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงานและสังคม 

100 คะแนน วิธีสัมภาษณและ
วิธีปฏิบัต ิ

รวมคะแนน 150 คะแนน  
 
   

 


