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  8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  9)  ผูท่ีเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน ตองมีหนังสือรับรองจากหนวยงาน
ตนสังกัดอนุญาตใหเขารับการสรรหาและเลือกสรร 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
2.2.1 ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

1. เพศชาย หรือ หญิง 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมตํ่ากวานีทุ้กสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค. 

หรือ ก.ท. รับรอง   ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอร จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของ
รัฐท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง  

2.2.2 ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีพัสด ุ
 1. เพศชาย หรือ หญิง 
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางบัญชี  พณิชยการ

เลขานุการ  การตลาด  การขาย  บริหารธุรกิจ  การจดัการท่ัวไป  ชางโยธา  ชางเคร่ืองกล  ชางกอสราง  ชาง
เคร่ืองยนต  ชางกลโรงงาน  หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

2.2.3 ตําแหนง   พนักงานขับรถยนต 
1. เพศชาย 
2. ไมจํากัดวุฒิการศึกษา  ไดรับใบอนุญาตขับรถยนตจากกรมขนสงทางบก  
3. มีความรูความสามารถ ทักษะในการขับรถยนต ไมตํ่ากวา 5 ป โดยมีหนังสือ

รับรองการทํางานจากนายจาง หรือหนวยงานท่ีเคยปฏิบัติงานมาแสดงในวันท่ีสมัคร 
2.2.4 ตําแหนง   คนงานท่ัวไป 

1. เพศชาย หรือ หญิง 
2. ไมจํากัดวุฒิการศึกษา  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 
 
 

3/ 3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ... 
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3. ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

 3.1 ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
  รับ  สง  ลงทะเบียน  แยกประเภท  และจัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานท่ีเกีย่วของเก็บ 
และคนหา  หนังสือ  กรอกแบบฟอรม  และรางหนังสือโตตอบงาย ๆ  ตรวจทานความถูกตองของตัวเลข 
และตัวหนังสือพิมพและคัดสําเนาหนังสือเอกสาร  ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการตาง  ๆ   
ชวยจดัหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภณัฑ  ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติท่ัวไป  ชวยทําบันทึกยอเร่ือง   
ชวยจดัเตรียมและใหบริการในเร่ืองสถานท่ี  วัสดุ  อุปกรณ  ชวยติดตอ  อํานวยความสะดวก  และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  3.2  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีพัสด ุ
  ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบสําคัญชวยเก็บและจายพัสดุครุภณัฑ  อุปกรณ   
และเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง  ๆ   เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจายพัสดุครุภัณฑ   
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  3.3 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
  ทําหนาท่ีขับรถยนตดูแลรักษาความสะอาด บํารุงรักษา แกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของ
รถยนต และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.4 ตําแหนง คนงานท่ัวไป 
  ทําหนาท่ี ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป เชน แบกหามส่ิงของ กวาดถนน ลอกทอ/ราง/
ทาง ระบายนํ้า ซอมไฟฟา ฯลฯ และอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามายื่นในวันสมัคร และคาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 1) ทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมสําเนา    จํานวน  1 ฉบับ 
 2) บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา    จํานวน  1 ฉบับ 
 3) หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ, ประกาศนียบัตร,  
                  ใบ ร.บ. ท่ีระบุสาขา ตามคุณสมบัติท่ีกําหนดเฉพาะตําแหนง) จํานวน  1 ฉบับ 
 4) ใบสําคัญทางทหาร (สด.9) หรือหลักฐานแสดงวาไดผานการตรวจเลือกทหารมาแลว (สด.43)      
                   หรือหลักฐานแสดงวาเปนทหารกองหนุนพรอมสําเนา  จํานวน  1 ฉบับ 
 5) รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 1 ป)   จํานวน  3 รูป 
 6) ใบรับรองแพทย      จํานวน  1 ฉบับ 
 7) หนังสือรับรองการทํางาน (เฉพาะตําแหนงพนกังานขับรถยนต) จํานวน  1 ฉบับ 
 

4/ 5. วัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร... 
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5. วัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัคร  ขอรับใบสมัครและยืน่ใบสมัครดวยตนเองไดท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตําบลสุเทพ  เลขท่ี  98  หมูท่ี 5   ถนนคันคลองชลประทาน ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม  
จังหวดัเชียงใหม  ตัง้แตวันท่ี 4 – 12  มีนาคม  2551  ในวันและเวลาราชการ   
 

6. การประกาศรายชื่อผูสมัครท่ีมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 
  วันท่ี 14  มีนาคม  2551  ณ ท่ีทําการเทศบาลตําบลสุเทพ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบ
สมัครและหลักฐานท่ียื่นสมัคร 
 

7. วัน  เวลา  และสถานท่ีดําเนินการเลือกสรร 
  วันท่ี 16  มีนาคม 2551  ณ โรงเรียนบานโปงนอย หมูท่ี 13 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ต้ังแตเวลา 09.00 – 15.00 น. 
 

8. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  
 รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบทายประกาศ 
              

9. เกณฑการตัดสิน ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะตองเปนผูสอบไดคะแนน ไมตํ่า
กวารอยละ 60 ตามหลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร กําหนด 
 
 

10. การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรได 
  เทศบาลตําบลสุเทพ จะข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรได โดยเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีสอบได
คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากนั ใหผูสอบไดคะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากนั 
ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนน 
ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาษาไทยในภาคความรูความสามารถ 
ท่ัวไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากนัอีก ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปน
ผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา จะข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรได ไมเกนิ 1 ป นับแตวันข้ึนบัญชี แตถามีการ
สอบแขงขันอยางเดยีวกันนีอี้ก และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไดใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรได
คร้ังนี้เปนอันยกเลิก 

 

5/ 11. การบรรจุแตงต้ัง และคาจาง   ... 
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11. การบรรจุแตงตั้ง และคาจาง    
  11.1) เทศบาลตําบลสุเทพ จะเรียกผูผานการเลือกสรร เพื่อแตงต้ังเปนพนักงานจางใน
ตําแหนงท่ีวาง  ตามลําดับท่ีท่ีข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรได  
  11.2) สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ จะทําสัญญาจางเพื่อเขาปฏิบัติงานในตําแหนงท่ี
เลือกสรร ท้ังนี้ เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม (ก.ท.จ.) มีมติเห็นชอบใหส่ังจางและ
แตงต้ังได 
  11.3) ระยะเวลาการจาง 
   11.3.1) พนักงานจางท่ัวไป มีระยะเวลาการจางไมเกิน 1 ป  ต้ังแตวนัท่ี 1 เมษายน – 
30 กันยายน 2551 
   11.3.2) พนักงานจางตามภารกิจ มีระยะเวลาการจางไมเกิน 4 ป  ไมกอนวันท่ี 
ก.ท.จ. มีมติเหน็ชอบใหส่ังจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555 
  11.4) ผูท่ีไดรับเลือกสรรและทําสัญญาจางเปนพนกังานจางเรียบรอยแลว จะไดรับ
คาตอบแทน (คาจาง)  ตามบัญชีคาตอบแทนพนักงานจาง ป 2550 ท่ี ก.ท. กําหนด ดังนี้ 
   11.4.1) ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ ไดรับอัตราคาตอบแทน (คาจาง) เร่ิมตนท่ีข้ันตํ่าสุด
ของอันดับ จ.1 ข้ัน 5,760 บาท 
   11.4.2) ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ ไดรับอัตราคาตอบแทน (คาจาง) เร่ิมตนท่ีข้ันตํ่าสุด
ของอันดับ จ.1 ข้ัน 5,760 บาท 
   11.4.3) พนักงานขับรถยนต ไดรับอัตราคาตอบแทน (คาจาง) เร่ิมตนท่ีข้ันตํ่าสุด
ของอันดับ จ.1 ข้ัน 5,760 บาท 
   11.4.4) คนงานท่ัวไป ไดรับอัตราคาตอบแทน ในอัตราเดอืนละ 5,080 บาท 
  11.5) เทศบาลตําบลสุเทพ จะไมบรรจุแตงต้ังบุคคลใด หากตรวจสอบภายหลังวาบุคคลนั้น 
ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงาน 
  11.6) สําหรับขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานจางหรือลูกจางของ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงานหรือพนักงานจางของราชการสวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบล
สุเทพ จะทําสัญญาจางก็ตอเม่ือไดลาออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
แลว โดยมีหนงัสือรับรองจากผูบังคับบัญชาของหนวยงานมายืนยัน ท้ังนี้ ภายใน 15 วนั หลังจากไดรับ
หนังสือเรียกมารายตัวเพื่อทําสัญญาจาง หากพนกําหนดดงักลาวถือวาเปนผูไมประสงคท่ีจะปฏิบัติงานใน
ตําแหนงท่ีไดรับการเลือกสรร  
 
 

6/ 11.7) เง่ือนไขอ่ืนๆ... 
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  11.7) เง่ือนไขอ่ืนๆ หรือการตีความและการวินิจฉัยเกีย่วกับการสรรหาและเลือกสรรตาม
ประกาศฉบับนี้ ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ท่ีเทศบาลตําบลสุเทพ 
แตงต้ัง และมติของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ใหถือเปนท่ีสุด 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี   26 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551 
 
 
 

                (นายทวพีงษ   หินคํา) 
                                     นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 
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ภาคผนวก ก   
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลสุเทพ เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพือ่เลอืกสรรเป็นพนักงานจาง  

ลงวนัที ่26 กมุภาพนัธ 2551 
 
1. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 
  ผูสมัครสอบทุกตําแหนงจะตองผานการสอบ ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
และเลือกสรร กําหนด ดังนี ้
  1) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ และ ผูชวยเจาหนาท่ีพัสด ุ ผูสมัครจะตองผานการสอบ 
ดังนี ้
     1.1 ภาคความรูความสามารถท่ัวไป โดยวิธีสอบขอเขียนแบบปรนยั  
     1.2 ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียนแบบปรนัย 
     1.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
ผูสมัครท่ีจะมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกในภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) จะตองเปน
ผูสอบไดคะแนนในภาคความรูความสามารถท่ัวไป และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง 
โดยไดคะแนนในแตละภาคไมตํ่ากวารอยละ 60  และผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรได 
จะตองเปนผูสอบไดคะแนนตามท่ีกําหนดไวในแตละภาค ไมตํ่ากวารอยละ 60  
  2) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ผูสมัครจะตองผานการสอบ ดังนี ้
      1.1 ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยวิธีสอบปฏิบัติ 
      1.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
ผูสมัครท่ีจะมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกในภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) จะตองเปน
ผูสอบไดคะแนนในภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 60 
ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรได จะตองเปนผูสอบไดคะแนนตามท่ีกําหนดไวในแตละภาค 
ไมตํ่ากวารอยละ 60  
  3) ตําแหนง คนงานท่ัวไป  ผูสมัครจะตองผานการสอบ ดงันี้ 
      1.1 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรได จะตองเปนผูสอบไดคะแนน ไมตํ่ากวารอยละ 60   
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2. หลกัสูตรทีใ่ช ในการเลอืกสรรพนักงานจาง  
 

ก. ภาคความรูความสามารถทัว่ไป  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 ใช สําหรับเลอืกสรรพนักงานจาง ตาํแหนง ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ และ ผูชวยเจาหนาทีพ่สัดุ เทาน้ัน 
โดยทดสอบความรู โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) ท่ีเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของตําแหนง ดังนี ้
 1) ทดสอบความสามารถในการศึกษา การวิเคราะห และสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความ หรือจับ
ประเด็นในขอความ หรือเร่ืองราว หรือใหหาแนวโนมหรือความเปล่ียนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูล หรือ
สมมติฐาน หรือใหศึกษาวเิคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน ซ่ึงเหมาะแกการทดสอบความสามารถดังกลาว 
 2) ความเขาใจภาษา การใชภาษา โดยการเลือกใชคําหรือกลุมคํา การเขียนประโยคไดถูกตองตาม
หลักภาษา การเรียงขอความ 
 3) ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณบานเมือง สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปจจบัุน 
 4) ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับพืน้ท่ีของเทศบาลตําบลสุเทพ  
ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ใช สําหรับเลอืกสรรพนักงานจาง ตาํแหนง ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ และ ผูชวยเจาหนาทีพ่สัดุ เทาน้ัน 
โดยทดสอบความรู โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) ท่ีเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของตําแหนง 
ดังนี ้
 1) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ 
  1.1) ความรูเกีย่วกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
  1.2) ความรูเกีย่วกับ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2546) 
  1.3) ความรูเกีย่วกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ.2547 
  1.4) ความรูเกีย่วกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 2) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาทีพ่สัดุ 
  2.1) ความรูเกีย่วกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไข
เพิ่มเติมปจจุบัน 
  2.2) ความรูเกีย่วกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน 
  2.3) ความรูเกีย่วกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธีิการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
  2.2) ความรูเกีย่วกับ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2546) 
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ค. สอบปฏิบัต ิ(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 ใช สําหรับเลอืกสรรพนักงานจาง ตาํแหนง พนักงานขับรถยนต  เทาน้ัน 
 1) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานดังนี ้

1.1) การทดสอบขับรถ 
 - การขับรถเดนิหนาและหยดุรถเทียบทางเทา  
 - การขับรถเดนิหนา และถอยหลังในทางตรง  

  - การขับรถถอยหลังเขาจอด  
- การกลับรถ  

  - การหยุดรถและออกรถบนถนนลาด  
  - การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร  
  
ง. สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยพิจารณาจาก 
 - ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทศบาล และความรูเกี่ยวกับงานในหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติ และความสามารถพิเศษ 
 - บุคลิกภาพ 
 - ความสามารถในการส่ือความหมาย 
 - ความม่ันคงในอารมณ 
   - ปฏิภาณไหวพริบ 
 
 
 


