
 
 

 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  ด้วยเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์           
จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความ   
ใน  ข้ อ  1 8  แ ล ะ  ข้ อ  1 9  แ ห่ งป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก ารพ นั ก งาน เท ศ บ าล จั งห วั ด เชี ย งร าย                        
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7         
พ.ศ.2565 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า        
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

1. ประเภทและตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร    
1.1 พนักงานจ้างท่ัวไป 

 1.1.1 ตำแหน่ง  คนงาน สังกัด สำนักปลัดเทศบาล        จำนวน  3  อัตรา 
 1.1.2 ตำแหน่ง  คนงาน สังกัด กองการศึกษา        จำนวน  5  อัตรา 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

    ผู้สมัครสอบเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม         
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ     
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 29  มิถุนายน 2547  ข้อ 4  ดังต่อไปนี้ 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  อายุไม่ต่ำกว่า 18  ปี และไม่เกิน 60 ปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ       

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่ เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้าง ในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

/(7) ไม่เป็นผู้.... 
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(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญา จะต้องไม่เป็ นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างส่วนราชการท้องถิ่น  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่ งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น  
โรคต้องห้าม ตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

2.2. ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทน   

  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศ) 

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 1) ใบสมัคร  

  2 ) รูป ถ่ ายหน้ าตรง ไม่ ส วมหมวก ไม่ ใส่ แ ว่น ตาดำ  ขน าด  1 นิ้ ว  จำนวน  3 ใบ                
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ซึ่งปรากฏรูปถ่าย
และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ 
   4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
   5) สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา สำเนาระเบียน 
แสดงผลการศึกษา (Transcript  of Records) เพ่ือแสดงคุณวุฒิซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่
สมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันทีส่มัคร จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
  6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันตรวจร่างกาย (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ 
  7) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล , ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

   ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำ “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ
กำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย 
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4. เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครสอบเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง         
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น     
ตั้งแต่ต้น สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี พราหมณ์ ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา (ตามหนังสือ     
กรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 และตามความ     
ในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521) 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู้สมัครสอบพนักงานจ้าง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 50 บาท และเมื่อสมัคร
แล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด 

6. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
   6.1 ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่  12 - 22 กันยายน 2565  ในวันและ          
เวลาราชการ (๐8.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.)    
   6.2 สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท ์0 – 5378 – 1665 ต่อ 106  

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 สำหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบ
รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร
สอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ 
   7.1 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันศุกร์      
ที่ 23 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และทาง
เว็บไซต์ www.wpp.go.th 
   7.2 กำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร           
ที่ 27 กันยายน 2565  เวลา 13 .00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย 
  8. หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร 
   ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย 
       ก. ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
       ข. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
       ค. คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 





ภาคผนวก ก. 
ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทั่วไป 
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 

เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565) 

 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป 
ชื่อตำแหน่ง    คนงาน สังกัด สำนักปลัดเทศบาล 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
  ปฏิบั ติหน้ าที่ ต้ องใช้ แรงงานทั่ ว ไป  ช่ วย เหลือปฏิบั ติ งานของสำนั กปลัด เทศบาล             
อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
 - ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘ ปี แต่ไม่เกิน  ๖๐  ปี 
 - ไมจ่ำกัดคุณวุฒิ 
 - มีสุขภาพร่ายกายสมบูรณ์แข็งแรง 
 - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
ระยะเวลาจ้าง   
  ระยะเวลาจ้าง 11 เดือน (๑  พฤศจิกายน  ๒๕65  ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖6) 
 
อัตราค่าตอบแทน 
            ได้ รับค่ าตอบแทนเดื อนละ ๙ ,๐๐๐ .- บาท  ค่ าครองชีพชั่ วคราว ๑ ,๐๐๐ .- บาท              
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ก. 
ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทั่วไป 
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 

เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565) 

 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป 
ชื่อตำแหน่ง    คนงาน สังกัด กองการศึกษา 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
  ปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ช่วยเหลือปฏิบัติงานของกองการศึกษาอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้มาติดตอ่ราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
 - ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘ ปี แต่ไม่เกิน  ๖๐  ปี 
 - ไม่จำกัดคุณวุฒิ 
 - มีสุขภาพร่ายกายสมบูรณ์แข็งแรง 
 - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
ระยะเวลาจ้าง   
  ระยะเวลาจ้าง 11 เดอืน (๑  พฤศจิกายน  ๒๕65  ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖6) 
 
อัตราค่าตอบแทน 
            ได้ รับค่ าตอบแทนเดื อนละ ๙ ,๐๐๐ .- บาท  ค่ าครองชีพชั่ วคราว ๑ ,๐๐๐ .- บาท              
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างท่ัวไป 

(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำเวียงป่าเป้า  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565) 
 

ประเภท   พนักงานจ้างทั่วไป 
ตำแหน่ง   คนงาน  
สังกัด   สำนักปลัดเทศบาล 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ตำแหน่ง สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

คนงาน คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืนๆ (สัมภาษณ์) 
    ๑.๑  บุคลิกภาพ 
    ๑.๒  ท่วงทีวาจา การพูดจาโต้ตอบ 
    ๑.๓  จิตใจ อารมณ์ 
    ๑.๔  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    ๑.๕  ปฏิภาณไหวพริบ 
    ๑.๖  สุขภาพร่างกาย 
    ๑.๗  ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  
    ๑.๘  ความรอบรู้ทั่วไป 
    ๑.๙  ทัศนคติต่อองค์กรและหน่วยงาน 
    ๑.๑๐  มนุษยสัมพันธ์ 

100 
๑๐   
๑๐   
๑๐   
๑๐   
๑๐   
๑๐   
๑๐   
๑๐   
๑๐  
๑๐  

สอบสัมภาษณ์ 
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สอบสัมภาษณ์ 

 


