
  

 

ประกาศเทศบาลตำบลแสนไห 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

--------------------------------------- 
  ด้วยเทศบาลตำบลแสนไห  อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่  ประสงค์จะดำเนินการรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และความในหมวด 4 ข้อ 18 และ ข้อ 19 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน  1  อัตรา 
(สังกัดกองคลัง) 

       1.2 พนักงานจ้างทั่วไป (สังกัดสำนักปลัด) 
   - ตำแหน่ง คนงาน  จำนวน   1  อัตรา 
  2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
         (รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ ) 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  
3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 

 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ 

                                    จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน 
                                    เทศบาลกำหนด ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจ
แก่สังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
/(ค) โรคเท้าช้าง... 
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(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม   
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน 
                                    พรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
 ท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ 
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 

(10) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(11) ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 
เทศบาลตำบลแสนไห  ไม่รับสมัครพระภิกษุ สามเณร ตามหนังสือกรมสารบรรณ  

คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นร.89/2501 ลงวันที่ 27 มถิุนายน 2501  ออกตามความในข้อ 5 ของคำสั่ง
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
                            ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 
              4.การรับสมัคร 

4.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู ้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื ่นใบสมัครด้วยตนเอง  ตั ้งแต่วันที่          

13 สิงหาคม 2563–19 สิงหาคม 2563 ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแสนไห   
อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันและเวลาราชการ  โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  
หมายเลขโทรศัพท์  0-5304-9027  หรอืดรูายละเอียดไดที้ ่ www.sanhai.go.th 
 
  4.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 
 
         /1. รูปถ่ายหน้าตรง... 
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1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 

 ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน     จำนวน  3  รูป 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน  1  ฉบับ 
3. สำเนาบัตรประชาชน      จำนวน  1  ฉบับ 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา      จำนวน  1  ฉบับ 
5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันสมัคร  จำนวน  1  ฉบับ 
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี) 

สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป 
และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
        ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือ
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบใบสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่
ถูกต้อง เทศบาลตำบลแสนไห จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ตามกรณี และหากมีกรณีการปลอมแปลง
เอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 
          5.  ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบคนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ 

         6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
  เทศบาลตำบลแสนไห จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่ 
21 สิงหาคม 2563  ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่  หรือทางเว็บไซต์ 
www.sanhai.go.th         

7. หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจะยึดหลักสมรรถนะ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ 

การปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การ
สัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร กำหนด 
  8. วิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “ สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้ 
สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่เทศบาลตำบลแสนไหกำหนดด้วยวิธีการสอบข้อเขียน วิธีการปฏิบัติ 
และหรือด้วยวิธีการสัมภาษณ์  ดังนี้  
  วันที่  28 สิงหาคม  2563 

- เวลา  09.30  - 10.30  น.  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
- เวลา 11.00   - 12.00  น.  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 
- เวลา 13.30 – 16.30   น.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

/9. เกณฑ์การตัดสิน... 

http://www.sanhai.go.th/


-4- 
  9. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรประเมินสมรรถนะจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ของสมรรถนะแต่ละด้านตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรกำหนด 
  10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  เทศบาลตำบลแสนไห จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563  ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแสนไห  หรือทาง
เว็บไซต์ www.sanhai.go.th  โดยจะเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ ในกรณีท่ีผู้ผ่านการเลือกสรรได้
คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า 
  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะข้ึนบัญชีไว้ไม่เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การสอบอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
  11. การสั่งจ้างและการแต่งตั้ง 
  ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามลำดับในบัญชีสรรหาและเลือกสรรฯ 
ได้ในแต่ละตำแหน่งตามตำแหน่งที่รับสมัครในประกาศนี้     และเทศบาลตำบลแสนไหจะดำเนินการจ้างและ
แต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งตามลำดับที่ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่ง
จ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.เชียงใหม่แล้วเท่านั้น  ทั้งนี้หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้สอบคัดเลือกได้
ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด เทศบาลตำบลแสนไหอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกได้ 
  เทศบาลตำบลแสนไห  ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ดังกล่าว  
ในรูปของคณะกรรมการ  โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อ
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้
ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้  โปรดแจ้งเทศบาลตำบลแสนไหได้ทราบ  
เพ่ือจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   10   สิงหาคม  2563 
 
 
 
     (นายอินทอน  ศรีลิลา) 
           นายกเทศมนตรีตำบลแสนไห 
     
 
 

http://www.sanhai.go.th/
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักพัสดุ (สังกัดกองคลัง) 

ประเภทตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านธุรการ  สารบรรณ  บันทึกข้อมูล  หรือบริหารทั่วไป  ตามแนวทาง แบบอย่าง   ขั้นตอน  และ
วิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของเทศบาล  ซึ่งมีลักษระงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การ
เบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ 
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่าง
ไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเลิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
     
อัตราค่าตอบแทน 

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ได้รับ
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,500.-บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีกำหนด 

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ได้รับ
ค่าตอบแทน เดือนละ 10,840.-บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีกำหนด 

.............................................................................. 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)  
1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ( คะแนน 100 คะแนน) 

เป็นการทดสอบโดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ  ดังนี้ 
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  

เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์สรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น 
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ
สมมติฐาน 
(4) ความสามารถใตการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และ
ข้อมูลต่างๆ  ในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 

 
2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  

เป็นการทดสอบความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(3) พระราชบัญญัติเทศฐษ, พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(4) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(5) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. วิชาภาษาไทย  

ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความและหรือตีความ 
ข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ  จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือ
ข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอ่านอย่างอ่ืน ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
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1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนน 100 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้ 
  (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  (2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  (5) กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  (6) ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ 
 

1.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (100 คะแนน) 
 โดยพิจารณาความเหมาะสบกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ 

การทำงาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับ
ผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
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********************************************** 
     ประเภทของพนักงานจ้างท่ัวไป  

1.1 ตำแหน่ง   คนงาน  จำนวน 1 อัตรา  สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลแสนไห 
 

     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

     อัตราค่าตอบแทน     
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท 
 
     สิทธิประโยชน์ 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง   ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
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ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
ตำแหน่ง  คนงาน 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. 
 
 
 
 

ความรู้ 
 -ความรู้ความสามารถทั่วไปเก่ียวกับงานในหน้าที่ 

50 
 

ใช้วิธีการสอบข้อเขียน 
 
 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
- ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับตำแหน่งคนงาน 

 
50 

 
โดยวิธีสอบปฏิบัติ 

3. 
 
 

สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) 
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของ
ผู้สมัครสอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ เช่น ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพ 
และสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

 
100 

 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


