
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลสันปูเลย 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง 
 

ด้วยเทศบาลต าบลสันปูเลย  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะด าเนินการ
รับสมัครบุคคลทั่วไป  เพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  จ านวน  1  อัตรา  ดังนี้ 
 1.  ต ำแหน่งที่รับสมัคร  

ประเภทพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  สังกัดกองกำรศึกษำฯ  
             -  ต ำแหน่งคนงำนทั่วไป        จ ำนวน  1  อัตรำ 

 
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพ่ือด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

     2.1  คุณสมบัติทั่วไป  ผูท้ี่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลสันปูเลยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 

2. มีสัญชาติไทย 
3. มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม  เบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานเทศบาล 

6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
7. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า  โดยกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
10. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ                

รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

2.2 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้สมัครสอบ   
 พนักงำนจ้ำงท่ัวไป  ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป  ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มี 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่ส านักงาน ก.ท.ก าหนด  
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
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  3.  เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมด้วยหลักฐาน

ดังต่อไปนี้ 
๑) ใบสมัคร (ขอรับด้วยตนเอง  ณ  เทศบาลต าบลสันปูเลย)  
๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน     ๑ ฉบับ 
๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน      ๑ ฉบับ 
๔) ใบรับรองแพทย์      จ านวน     ๑ ฉบับ 

(ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย) 
๕) ส าเนาหลักฐานการศึกษา     จ านวน      ๑ ฉบับ 
๖) ส าเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จ านวน      ๑ ฉบับ 

ส าเนาใบส าคัญการสมรส  เป็นต้น 
๗) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า   จ านวน      ๓ รูป 

ขนาด  ๑  นิ้ว  และถ่ายครั้งเดียวกัน  ไม่เกิน  6  เดือน  
๘) ส าเนาใบส าคัญทางทหาร  (ส.ด.๙) หรือหลักฐานแสดงว่า            จ านวน     ๑ ฉบับ 

ได้ผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว (ส.ด.๔๓)หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุน            
(กรณีผู้สมัครเป็นชาย)     

4.  วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับคัดเลือก  เพื่อบรรจุต าแหน่งเป็นพนักงานจ้างต าแหน่งดังกล่าวข้างต้น  
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   ส านักปลัด   เทศบาลต าบลสันปู เลย                     
ต าบลสันปูเลย  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่   11  -  21 เมษำยน  2560              
ในวันและเวลาราชการ 

๕.    ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ใน  24  เมษายน  2560 

๖.    วันเวลำ  สถำนที่สอบคัดเลือก 
เทศบาลต าบลสันปูเลย  จะท าการคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์และหรือทดสอบทักษะ                        
โดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งดังกล่าว ในวันที่  26  เมษายน  2560 เวลา  
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป   ณ   ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันปูเลย  ดังนี้ 

๗.   เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกโดยได้คะแนนไม่ 
ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ของทุกภาค การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นสิทธิเด็ดขาด 

 
/7. เกณฑ์การตัดสิน... 
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๘.    อัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง/ระยะเวลำกำรจ้ำง 

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป  ต ำแหน่งคนงำนทั่วไป   
  อัตรำค่ำจ้ำง      9,00๐.-  บำท/เดือน 
  และเงินเพ่ิมค่าครองชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด 
  ระยะเวลาการจ้าง  ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  ๑  ปี 
 
   ประกำศรำยชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้   ในวันที่  28  เมษายน  2560  โดยเรียงล าดับที่จาก
ผู้สอบได้คะแนนมากไปหาคะแนนน้อยตามล าดับ  และจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับตั้งแต่วัน
ประกาศข้ึนบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันต าแหน่งดังกล่าวที่ เทศบาลต าบลสันปูเลย  เปิดรับสมัครสอบอีกและได้
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  เทศบาลต าบลสันปูเลย  จะเรียกผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่มาท าสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  มีนาคม  2560 

 

          (นายสว่าง  หนักแน่น) 
                นายกเทศมนตรีต าบลสันปูเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประเทศเทศบาลต าบลสันปูเลย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  

ของเทศบาลต าบลสันปูเลย  ลงวันท่ี  29  มีนาคม  2560 
..................................................................... 

ต ำแหน่งคนงำนทั่วไป    จ ำนวน  1  อัตรำ   

1. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี  มีสุขภาพ
สมบูรณ์  แข็งแรง  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

                       มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดอาคารโรงเรียน
อนุบาล  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสันปูเลย โดยรอบ  ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  
งานรับ – ส่งเอกสาร  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ปฏบิตังิานท าความสะอาดอาคารโรงเรยีนอนุบาล และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
หอ้งเรยีน หอ้งพกัคร ูหอ้งน ้า และอาคารต่าง ๆ ใหม้คีวามสะอาดอยูเ่สมอ   

3. ระยะเวลำกำรจ้ำง 
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

4. อัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-  บาท 
และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด 

5. วิธีกำรเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจ าเป็น  
ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  

 5.1  เลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียน  จ านวน  100  คะแนน 
       5.2  เลือกสรรโดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (100 คะแนน) 
    5.1.1 ความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นหรือเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน 
    5.1.2 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
    5.1.3 คุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 


