
   
ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
 

******************************** 
 ด้วยเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง มีความประสงค์จะด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลทั่วไปเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               
ตามแผนอันตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  กอปรกับ  หมวด  4  ข้อ 18  และข้อ  19  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2547  เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1 ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง      
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ   
1.1  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   จ านวน  1  อัตรา  สังกัด  ส านักปลัดเทศบาล 
1.2  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า     จ านวน  1  อัตรา  สังกัด  ส านักปลัดเทศบาล 
พนักงานจ้างทัว่ไป  
1.3  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ         จ านวน  1  อัตรา  สังกัด  ส านักปลัดเทศบาล 
1.4  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป               จ านวน  1  อัตรา  สังกัด  กองช่าง 

 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ตามหมวด 1 ข้อ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2547  ดังต่อไปนี้ 

 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัครสอบ) 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับ
พนักงานเทศบาล  ดังนี้ 

  ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 
  ค.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  ง.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ ใน           

พรรคการเมือง 
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 (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด             

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน          

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ               
รับสมัคร  แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 

   

3.  การรับสมัคร  
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร   
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้ติดต่อขอรับใบสมัครและ

ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง               
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่  21 กันยายน 2564  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ี  0-5402-0991 

 3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร   
  1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  (ถ่ายครั้งเดียวกัน  

ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร)          จ านวน  3  รูป 
  2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  1  ฉบับ 
  3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  1  ฉบับ   
  4)  ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  จ านวน  1  ฉบับ               
  5)  ใบรับรองแพทย ์ ออกให้ไม่เกิน 1  เดือน ก่อนถึงวันสมัคร จ านวน  1  ฉบับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  6)  ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวน 1 ฉบับ 
  7)  ส าเนาหลักฐาน อ่ืนๆ (ถ้ามี )  เช่น   ทะเบียนสมรส  ใบ เปลี่ยนชื่ อ – สกุล               

ค าน าหน้านาม  ทะเบียนหย่า  ใบรับรองการผ่านงาน       จ านวน  1  ฉบับ   
  8)  เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ไม่รับสมัครคัดเลือกและไม่ให้เข้าสอบคัดเลือกส าหรับพระภิกษุ

หรือสามเณร ทั้งนี้ตามหนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่  มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓ มกราคม                   
พ.ศ. ๒๕๒๑ และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 

 ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  จ านวน  

100  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยช าระพร้อมยื่นใบสมัคร และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
จะเรียกคืนไม่ได้ทุกกรณ ี
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-3- 
 3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่เกิด
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด    
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา และการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ตน้ 

 

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร และก าหนดวัน เวลา สถานที่               
ในการสรรหาและเลือกสรร 

4.1 ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับก า ร สอ บ ภ า ค ค ว า ม รู ้ค ว าม ส า ม า ร ถทั ่ว ไ ป              
(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน  
2564  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง หรือทางเว็บไซด์ www.tungpheung.go.th 

4.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)             
ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564  เวลา  16.30 น.  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง  หรือทางเว็บไซด์  
www.tungpheung.go.th 

4.3  ก าหนด วันเวลา สถานที่ การสอบคัดเลือก การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
วัน/เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 
เวลา 09.00 – 10.30 น. 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)                  
โดยวิธีสอบข้อเขียน   

เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

เวลา 10.30 เป็นต้นไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
โดยวิธีสอบปฏิบัติ    เฉพาะต าแหน่ง คนงาน
ประจ ารถขยะ  และต าแหน่ง  คนงานทั่วไป                   

เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

เวลา 13.30 เป็นต้นไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
โดยวิธีสอบปฏิบัติ   เฉพาะต าแหน่ง พนักงานขับ
รถบรรทุกขยะ  และต าแหน่ง  พนักงานขับ
รถบรรทุกน้ า                   

เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 
เวลา 09.00 เป็นต้นไป 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค) 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ              

การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข) 
6.  เกณฑ์การตัดสิน 

    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ                        
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้    

    ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนน             
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนน
ภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัคร
คัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากเอกสาร ในการรับสมัครคัดเลือก 

/7.  การประกาศ…... 
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7.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
      เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามล าดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564                       
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง และทางเว็บไซด์ www.tungpheung.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้               
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อสรรหาและเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแต่                 
วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี   

8. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
ตามล าดับที่ในประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยเทศบาลต าบลทุ่งผึ้งจะท าสัญญาจ้าง
แต่งตัง้เป็นพนักงานจ้างได้ต่อเมื่อได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้งเรียบร้อยแล้ว  โดย 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดล าปาง (ก.ท.จ.ล าปาง) แล้วเท่านั้น จึงท าสัญญาจ้างได้  โดยท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี (สัญญาจ้าง
ครั้งแรก  1 ปี  11 เดือน)  จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง โดยผลการประเมินต้องไม่ต่ ากว่า
ระดับด ี  
 พนักงานจ้างทั่วไป ให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564                    
โดยท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง โดยผลการประเมินต้อง
ไม่ต่ ากว่าระดับด ี  

  หมายเหตุ  เทศบาลต าบลทุ่ งผึ้ ง ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าว  ในรูปของ
คณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอม             
เสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าว
ประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
ได้ทราบที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5402-0991  เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่   6   เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  2564 
  

 

 
 

(นายถวิล กุญชร) 
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tungpheung.go.th/
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ภาคผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ลงวันที่ 6 กันยายน  2564) 

********************************** 
 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ผู้มีทักษะ) 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ  ดูแลรักษาความสะอาด  บ ารุงรักษา  แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ 
น้อยๆ ของรถบรรทุกขยะ หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. เป็นผู้มีทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด                   

เป็นการเฉพาะ และจะต้องมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ความช านาญงานในหน้าที่และทักษะในงานที่จะ
ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี  โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานในลักษณะงานนั้นๆ ส าหรับ
ต าแหน่งงานที่ใช้ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และ 

2. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามประเภทและชนิดที่กฎหมายขนส่งทางบกก าหนด (ประเภทชนิด                
ที่ 2 (บ.2) หรือ ชนิดที่ 3 (ท.3) หรือไม่ต่ ากว่านี้  และมเีอกสารรับรองการได้รับใบอนุญาตขับรถตามประเภทและ
ชนิดที่กฎหมายขนส่งทางบกก าหนด ไม่ต่ ากว่า 5 ปี จากส านักงานขนส่ง 
 

3. อัตราค่าตอบแทน   
     อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท  และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท 
รวมค่าตอบแทน  11,400  บาท 
 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (ผู้มีทักษะ) 
 

1.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ า  ดูแลรักษาความสะอาด  บ ารุงรักษา  แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ 
ของรถบรรทุกน้ า หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. เป็นผู้มีทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด                 

เป็นการเฉพาะ และจะต้องมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ความช านาญงานในหน้าที่และทักษะในงานที่จะ
ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี  โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานในลักษณะงานนั้นๆ ส าหรับ
ต าแหน่งงานที่ใช้ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และ 

2.  ได้รับใบอนุญาตขับรถตามประเภทและชนิดที่กฎหมายขนส่งทางบกก าหนด (ประเภทชนิด                
ที่ 2 (บ.2) หรือ ชนิดที่ 3 (ท.3) หรือไม่ต่ ากว่านี้  และมเีอกสารรับรองการได้รับใบอนุญาตขับรถตามประเภทและ
ชนิดที่กฎหมายขนส่งทางบกก าหนด ไม่ต่ ากว่า 5 ปี จากส านักงานขนส่ง  

 

3.  อัตราค่าตอบแทน   
     อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท  และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท 
รวมค่าตอบแทน  11,400  บาท 
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ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ  
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
    1) ปฏิบัติงานในการเก็บ ขนขยะทุกวันยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และรักษาความสะอาด ดูแลรักษาถังขยะ 
        ให้มี สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
    2) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
    3) ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1) ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

    2) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 

3. อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับค่าตอบในอัตราเดือนละ 9,000 บาท และเงิน เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 1,000  บาท                        

รวมค่าตอบแทน 10,000 บาท 
 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น งานด้านธุรการ  สารบรรณ  บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป

ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา    
2)  มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
3)  มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
4)  มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5)  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

 

3. อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับค่าตอบในอัตราเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 1,000  บาท                       

รวมค่าตอบแทน 10,000 บาท 
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ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

(แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ลงวันที่ 6 กันยายน  2564) 

 

**************************** 
 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ผู้มีทักษะ) 
 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
   ๑.๑  ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล ได้แก่พระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552   
   1.2  ข้อมูลทั่วไป นโยบายการบริหาร วิสัยทัศน์ของเทศบาล                
ต าบลทุ่งผึ้ง 
   ๑.3  ความรู้รอบตัว เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์ส าคัญๆ 
ในปัจจุบัน หรืออดีตทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 

    2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
    2.2 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
   2.3 มีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถ  การบ ารุงรักษารถ  

50 
 
 
 
 
 
 

50 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย 

 
 

3. สอบภาคปฏิบัติ 
  เป็ น ก ารท ด สอบ ความ รู้ ค ว าม ส าม ารถ ใน ท างที่ จ ะ ใช้ ใน                            

การปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ                
การทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นตามสมรรถนะของรถ   
การดูแลรักษารถ  และทักษะด้านการขับข่ีรถทุกขั้นตอน  

 
100 

 

 
โดยวิธีสอบปฏิบัติ 

 
 

รวม 2๐๐  
 4. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
     พ ิจารณาด้านความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในหลักวิชาการที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งส าหรับงานที่จะจ้าง  ความรู้ที่อาจใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  การพิจารณาด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืนๆ 
ในด้านเกี่ยวกับ  มนุษย์สัมพันธ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ บุคลิกภาพ  เชาว์ปัญญา ท่วงทีวาจาอุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
บุคลิกภาพอ่ืนๆ ประวัติส่วนตัวอ่ืนๆ  ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ประสบการณ์ สุขภาพร่างกาย (ในต าแหน่งส าหรับที่ต้องการใช้แรงงาน 
เช่น ความแข็งแรงของร่างกาย) ฯลฯ เป็นต้น 

 
100 

 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 
 

รวม 1๐๐  
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ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (ผู้มีทักษะ) 
 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
   ๑.๑  ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล ได้แก่พระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552   
   1.2  ข้อมูลทั่วไป นโยบายการบริหาร วิสัยทัศน์ของเทศบาล                
ต าบลทุ่งผึ้ง 
   ๑.3  ความรู้รอบตัว เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์ส าคัญๆ 
ในปัจจุบัน หรืออดีตทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 

    2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
    2.2 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
   2.3 มีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถ  การบ ารุงรักษารถ 

50 
 
 
 
 
 
 

50 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย 

 
 

3. สอบภาคปฏิบัติ 
  เป็ น ก ารท ด สอบ ความ รู้ ค ว าม ส าม ารถ ใน ท างที่ จ ะ ใช้ ใน                            

การปฏิบัติ งานในหน้าที่ของต าแหน่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า                
การทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นตามสมรรถนะของรถ   
การดูแลรักษารถ  และทักษะด้านการขับข่ีรถทุกขัน้ตอน  

 
100 

 

 
โดยวิธีสอบปฏิบัติ 

 
 

รวม 2๐๐  
 4. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
     พ ิจารณาด้านความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในหลักวิชาการที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งส าหรับงานที่จะจ้าง  ความรู้ที่อาจใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  การพิจารณาด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืนๆ 
ในด้านเกี่ยวกับ  มนุษย์สัมพันธ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ บุคลิกภาพ  เชาว์ปัญญา ท่วงทีวาจาอุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
บุคลิกภาพอ่ืนๆ ประวัติส่วนตัวอ่ืนๆ  ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ประสบการณ์ สุขภาพร่างกาย (ในต าแหน่งส าหรับที่ต้องการใช้แรงงาน 
เช่น ความแข็งแรงของร่างกาย) ฯลฯ เป็นต้น 

 
100 

 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 
 

รวม 1๐๐  
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ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
   ๑.๑  ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล ได้แก่พระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552   
   1.2  ข้อมูลทั่วไป นโยบายการบริหาร วิสัยทัศน์ของเทศบาล                
ต าบลทุ่งผึ้ง 
   ๑.3  ความรู้รอบตัว เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์ส าคัญๆ 
ในปัจจุบัน หรืออดีตทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 

    2.1 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
   2.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

50 
 
 
 
 
 
 

50 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย 

 
 

3. สอบภาคปฏิบัติ 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดย

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยการ 
-   ดันพ้ืน 
-   ลุกนั่ง 
-   วิ่งกลับตัว 
-   ยืนกระโดดแตะผนัง 

 
100 

 

 
โดยวิธีสอบปฏิบัติ 

 
 

รวม 2๐๐  
 4. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
     พ ิจารณาด้านความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในหลักวิชาการที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งส าหรับงานที่จะจ้าง  ความรู้ที่อาจใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  การพิจารณาด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืนๆ 
ในด้านเกี่ยวกับ  มนุษย์สัมพันธ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ บุคลิกภาพ  เชาว์ปัญญา ท่วงทีวาจาอุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
บุคลิกภาพอ่ืนๆ ประวัติส่วนตัวอ่ืนๆ  ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ประสบการณ์ สุขภาพร่างกาย (ในต าแหน่งส าหรับที่ต้องการใช้แรงงาน 
เช่น ความแข็งแรงของร่างกาย) ฯลฯ เป็นต้น 

 
100 

 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 
 

รวม 1๐๐  
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ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) 
   ๑.๑  ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล ได้แก่พระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552   
   1.2  ข้อมูลทั่วไป นโยบายการบริหาร วิสัยทัศน์ของเทศบาล                
ต าบลทุ่งผึ้ง 
   ๑.3  ความรู้รอบตัว เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณส์ าคัญๆ 
ในปัจจุบัน หรืออดีตทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 

    2.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   2.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   2.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล),  
ความรู้ด้านการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี 

50 
 
 
 
 
 
 

50 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย 

 
 

3. สอบภาคปฏิบัติ 
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยการ

ทดสอบความรู้ความสามารถและความช านาญและทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ทีผู่้เขา้สอบควรรู้ 

-  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงาน  

 
100 

 

 
โดยวิธีสอบปฏิบัติ 

 
 

รวม 2๐๐  
 4. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
     พ ิจารณาด้านความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในหลักวิชาการที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งส าหรับงานที่จะจ้าง  ความรู้ที่อาจใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  การพิจารณาด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืนๆ 
ในด้านเกี่ยวกับ  มนุษย์สัมพันธ์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ บุคลิกภาพ  เชาว์ปัญญา ท่วงทีวาจาอุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
บุคลิกภาพอ่ืนๆ ประวัติส่วนตัวอ่ืนๆ  ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ประสบการณ์ สุขภาพร่างกาย (ในต าแหน่งส าหรับที่ต้องการใช้แรงงาน 
เช่น ความแข็งแรงของร่างกาย) ฯลฯ เป็นต้น 

 
100 

 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 
 

รวม 1๐๐  

 
 

 

 


