
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลฝายกวาง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

...................................................................... 
          ด้วยเทศบาลต าบลฝายกวาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามตามความในมาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  หมวด ๔  การสรรหาและการเลือกสรร 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
                 ๑.๑  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนสวน 
                          ๑.๒  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ 
       ๑.๓  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
               รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 

             ๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 
                         ๒.๑  คณุสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 

                     ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
                     ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
                     ๒.๑.๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                     ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ                          

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด  ดังนี้ 
  (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
   ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
   ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๑.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๒.๑.๙  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่น  ของรัฐ  รฐัวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

/หมายเหตุ… 
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  หมายเหตุ ( คุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๙ จะพิจารณาตรวจสอบก่อนการลงนามในสัญญาจ้าง )  
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการ
พรรคการเมือง เจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน 
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
         ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแต่ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้ 

     ๓.  การรับสมัคร 
๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
        ผู้ที่สนใจสมัครสอบ  ติดต่อขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต ่                      

วันที ่ ๑๔ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.                     
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลฝายกวาง  สอบถามรายละเอียดได้ท่ี  ส านักงานเทศบาลต าบลฝายกวาง หมายเลข
โทรศัพท์  ๐-๕๔๘๘- ๓๕๐๗  หรือ  ดูรายละเอียดได้ที่  ที่ว่าการอ าเภอเชียงค า ที่ท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต
ต าบลฝายกวาง  และท่ีท าการเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งในเขตอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  
และทาง เว็บไซต์  www.faikwanglocal.com 

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเอง   
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑  ส าเนาทะเบียนบ้าน                             จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.๒.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                              จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.๓.๓  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 

             ๖  เดือน  ( นับถึงวันรับสมัคร )                                                  จ านวน  ๓  รูป   
๓.๓.๔ ใบรับรองแพทย์  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) 

         หรือตามประกาศท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจ 
         ร่างกาย                                                                                                     จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.๓.๕ ส าเนาใบวุฒิบัตร  หรอืส าเนาใบสุทธิประกาศนียบัตร  หรือส าเนาทะเบียนผลการ 
เรียนหรือหลักฐานการส าเร็จการศึกษา                                                   จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.๓.๖ ส าเนาหลักฐานอื่น  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ,ใบทะเบียนสมรส ( ถ้าม ี)  
                                                                                         จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

                     ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัคร
ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามที่
ก าหนดในประกาศฉบับนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร 
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน  กรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ในประกาศนี้ หรือตาม
ข้อความที่แจ้งในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ในการประกอบใบสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
ไม่ถูกต้อง เทศบาลต าบลฝายกวางจะไม่รับสมัครหรือถอนชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ โดยถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ดังกล่าว  
 

/๓.๓ ค่าธรรมเนียม... 
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๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
       - ต าแหน่งละ  ๑๐๐  บาท 

๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่า 
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ  
                เทศบาลต าบลฝายกวาง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  ตารางสอบ  สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบ ในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลฝายกวาง  หรือทางเว็บไซต์  www.faikwanglocal.com   

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 

๗.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
     เทศบาลต าบลฝายกวาง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้  ต าแหน่ง

คนสวน และต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ ในวันที ่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  , และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ในวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลฝายกวาง  หรือทางเว็บไซต์  www.faikwanglocal.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  ๑  ปี  นับวันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลต าบลฝายกวางก าหนด ผู้ที่ได้รับการเลือกสรร

จะได้รับการแต่งตั้งตามล าดับในบัญชีผู้สอบ  ตามต าแหน่งว่างของเทศบาลต าบลฝายกวาง  ทั้งนี้ ส าหรับต าแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ให้มีผลตามความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา ( ก.ท.จ. 
พะเยา ) แล้วเท่านั้น                         

-  เทศบาลต าบลฝายกวาง  ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าว  โดยยึดหลัก
ความรู้ ความสามารถ  ความเสมอภาค  และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ 

/ผู้สมัคร... 

http://www.faikwanglocal.com/
http://www.faikwanglocal.com/


- ๔ - 
 

          -  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครสอบ
คัดเลือก  พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อ
ก ากับ 
           -  ในกรณีที่มีความผิดพลาดดังกล่าวของผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร 
            

                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
                           ( นายค าแก้ว  ใจดี ) 
                              นายกเทศมนตรีต าบลฝายกวาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก (ข) 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง                 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ อันดับ จ.๑ 
 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อันดับ จ.๑ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ีไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบ 
โดยใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บ 
และค้นหา หนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข 
และตัวหนังสือพิมพ์และคัดส าเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ 
ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยท าบันทึกย่อเรื่อง 
ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อ านวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง 
ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 
จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลา 
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๑๒  ชั่วโมง 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 ๑. มีความรู้ ความช านาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ 
 ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ 
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

๓. ค่าตอบแทน ระยะเวลาการจ้าง และสิทธิประโยชน์อื่น 
จะได้รับค่าตอบแทน  ในอันดับ จ.๑   

       -  อัตราเดือนละ  ๖,๐๕๐.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราว  รวมทั้งสิ้นเดือนละ  ๙,๐๐๐.- บาท 
( จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินครองชีพชั่วคราว ) ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  โดยอาจต่อ

สัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 



ผนวก (ค) 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู้ 
( ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง 
ที่จะจ้าง ) 
ความรู้ความสามารถทั่วไปภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
( ภาค ก )     
      -  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถท่ีต้องการของ
ต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
     ๑.๑  ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล    
ก าหนดคะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน   
 -   ทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์
และสรุปเหตุผล  โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นใน
ข้อความหรือเรื่องราว  หรือวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผล
ทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือให้หาแนวโน้ม  หรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล  หรือสมมติฐาน  
หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน   ซึ่งเหมาะสม
แก่การทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างก็ได 
       ๑.๒ วิชาภาษาไทย  ก าหนดคะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน     
 - ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดย
การสรุปความและตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ   
และพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค า  หรือ
กลุ่มค า ประโยค  หรือข้อความสั้น ๆ  หรือทดสอบโดยอย่าง
อ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
( ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จ้าง ) 
     ๒.๑ ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข. )     
-  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
โดยวิธีสอบข้อเขียน 
   

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

โดยวิธี สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธี สอบข้อเขียน 
 
 
 
 

 

 



ผนวก (ค) 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
  ๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
      ผู้ที่มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทั้งภาค ก. และ ภาค ข. โดยมี
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้ง  ๒  ภาค  ทั้งนี้จะประเมิน
บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  
พฤติกรรมทีป่รากกฎทางอ่ืนส าหรับผู้เข้าสอบ  การสัมภาษณ์  
และการสอบปฏิบัติ 
 
 

๑๐๐ โดยวิธี  สอบสัมภาษณ์ 
สอบปฏิบัติ 

 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

๑. การรับสมัคร 
     รับสมัครวันที่ ๑๔–๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลฝายกวาง  สอบถามรายละเอียดได้ท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลฝายกวาง 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ – ๕๔๘๘ - ๓๕๐๗ หรือ  ดูรายละเอียดได้ที่  ที่ว่าการอ าเภอเชียงค า ที่ท าการก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลฝายกวาง และส านักงานเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งในเขตอ าเภอ
เชียงค า จังหวัดพะเยา  และทาง เว็บไซต์ www.faikwanglocal.com  
๒. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ 

วันที ่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลฝายกวาง  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ – ๕๔๘๘ - ๓๕๐๗ 
๓. ประเมินสมรรถนะ ( สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ) 

- ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) วันที ่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.                    
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลฝายกวาง 

- ภาค ข (ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลฝายกวาง 

- ประกาศผลสอบ ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) และภาค ข (ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง) วันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลฝายกวาง 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๕๔๘๘ – ๓๕๐๗  และทางเว็บไซต์ www.faikwanglocal.com 

- ภาค ค (ความเหมาะสมกับต าแหน่ง)  วันที่  ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลฝายกวาง 

      ๔. ประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ 
           วันที ่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลฝายกวาง  

 หมายเลขโทรศัพท ์ ๐ – ๕๔๘๘ – ๓๕๐๗  และทางเว็บไซต์ www.faikwanglocal.com    
 

http://www.faikwanglocal.com/
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ผนวก (ก) 

                        รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศเทศบาลต าบลฝายกวาง ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 

๑. ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๒. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อันดับ จ.๑ 
๓. ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  ๔  ปี 
๔. อัตราว่าง  ๑  อัตรา 
๕. ค่าตอบแทน  จะได้รับค่าตอบแทน  ในอันดับ จ. ๑ 
       -  อัตราเดือนละ  ๖,๐๕๐.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราว  รวมทั้งสิ้นเดือนละ  ๙,๐๐๐.- บาท 

( จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินครองชีพชั่วคราว ) ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  โดยอาจต่อ   
สัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๖. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก (ก) 

                        รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศเทศบาลต าบลฝายกวาง ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 

๑.  ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป 
๒.  ต าแหน่ง  คนสวน 
๓.  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  ๑  ป ี
๔.  อัตราว่าง  ๑  อัตรา 
๕.  ค่าตอบแทน  จะได้รับค่าตอบแทน  
       -  อัตราเดือนละ  ๕,๓๔๐.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราว  รวมทั้งสิ้นเดือนละ  ๙,๐๐๐.- บาท 

( จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินครองชีพชั่วคราว ) ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี  โดยอาจต่อ   
สัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๖.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก (ก) 

                        รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศเทศบาลต าบลฝายกวาง ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 

๑.  ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป 
๒.  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ 
๓.  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  ๑  ป ี
๔.  อัตราว่าง  ๒  อัตรา 
๕.  ค่าตอบแทน  จะได้รับค่าตอบแทน  
       -  อัตราเดือนละ  ๕,๓๔๐.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราว  รวมทั้งสิ้นเดือนละ  ๙,๐๐๐.- บาท 

( จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินครองชีพชั่วคราว ) ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี  โดยอาจต่อ   
สัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๖.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
     เทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก (ข) 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง                 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ชือ่ต าแหน่ง  คนสวน 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      ๑.  ปฏิบัติงานในหน้าที่ทั่วไป  ท าความสะอาดส านักงาน , ห้องประชุม และบริเวณโดยรอบ ดูแล 
รักษาต้นไม้ดอกไม้บริเวณส านักงาน เปิด – ปิดส านักงาน ท าหน้าที่รับ – ส่งหนังสือ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

           ๒.  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  เทศบาลอาจมีค าสั่งมอบหมายให้พนักงานจ้าง
ทั่วไป  ปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของเทศบาล  โดยถือเป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติตามสัญญา 

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

    ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  เป็นผู้ที่มีความรู้   
ความสามารถและในลักษณะงานเฉพาะตามต าแหน่งงาน 
 
๓. ค่าตอบแทน ระยะเวลาการจ้าง และสิทธิประโยชน์อื่น 

    จะได้รับค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  ๕,๓๔๐.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราว  รวมทั้งสิ้นเดือนละ  
๙,๐๐๐.- บาท 

    ( จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินครองชีพชั่วคราว ) ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี  โดยอาจต่อ
สัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก (ค) 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     จะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน  พฤติกรรมทีป่รากกฎทางอ่ืนส าหรับผู้เข้าสอบ  
การสัมภาษณ์   
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

 

๑. การรับสมัคร 
     รับสมัครวันที่ ๑๔–๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลฝายกวาง  สอบถามรายละเอียดได้ท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลฝายกวาง 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ – ๕๔๘๘ - ๓๕๐๗ หรือ  ดูรายละเอียดได้ที่  ที่ว่าการอ าเภอเชียงค า ที่ท าการก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลฝายกวาง และส านักงานเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งในเขตอ าเภอ
เชียงค า จังหวัดพะเยา  และทาง เว็บไซต์ www.faikwanglocal.com  
 

๒. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ 
วันที ่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลฝายกวาง  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ – ๕๔๘๘ – ๓๕๐๗ 
 

๓. ประเมินสมรรถนะ ( สอบสัมภาษณ์ ) 
     - สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ในวันที ่๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.     
       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลฝายกวาง 

      ๔. ประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ 
           วันที ่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลฝายกวาง  

 หมายเลขโทรศัพท์  ๐ – ๕๔๘๘ – ๓๕๐๗  และทางเว็บไซต์ www.faikwanglocal.com    
 

 

 

 

 

http://www.faikwanglocal.com/
http://www.faikwanglocal.com/


ผนวก (ข) 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง                 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ชื่อต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      ๑.  ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน  และท่ีรองรับขยะมูลฝอย  น าขยะ
มูลฝอยไปท าลายยังที่ท าลาย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

           ๒.  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  เทศบาลอาจมีค าสั่งมอบหมายให้พนักงานจ้าง
ทั่วไป  ปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของเทศบาล  โดยถือเป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติตามสัญญา 

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

    ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  เป็นผู้ที่มีความรู้   
ความสามารถและในลักษณะงานเฉพาะตามต าแหน่งงาน 
 
๓. ค่าตอบแทน ระยะเวลาการจ้าง และสิทธิประโยชน์อื่น 

    จะได้รับค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  ๕,๓๔๐.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราว  รวมทั้งสิ้นเดือนละ  
๙,๐๐๐.- บาท 

    ( จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่าด้วยเงินครองชีพชั่วคราว ) ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี  โดยอาจต่อ
สัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


