
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
เรื่อง  การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

เป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

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

ด้วยเทศบาลต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะด าเนินการ    
สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดอยแก้ว ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา 24        
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ความในข้อ 18 และข้อ 19          
จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดอยแก้ว       
ในต าแหน่งต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
    1.1 พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 3 อัตรา ดังนี้  
     (๑) ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ส านักปลัดเทศบาล)        จ านวน  1  อัตรา 
     (2) ต าแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี) กองคลัง        จ านวน  1  อัตรา 
     (3) ต าแหน่งคนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา) กองช่าง         จ านวน  1  อัตรา 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 

   ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  ตามประกาศ ก.ทจ. จังหวัดเชียงใหม่  ก าหนดให้ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้าง
เป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี     
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน

อ่ืนๆ  ของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น      
 

                   /หมายเหตุ......... 
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หมายเหตุ  เทศบาลต าบลดอยแก้ว ไม่รับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร ตามหนังสือที่ นว. 
89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในมาตราข้อ 5 ของมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 12 
กันยายน 2521  

         ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
           ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี ้(ผนวก ก) 
    

 ๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างเหมาบริการให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลดอยแก้ว โดยให้ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามท่ีก าหนดได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 มกราคม 
2565 ตั้งแต่เวลา08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 
5310 6852 ต่อ 103 

  3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปด้วย) 
  (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 
หลักท่ีชัดเจน และยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 
  (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  (4) ส าเนาใบปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย 
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
  (5) ส าเนาใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายก าหนด จ านวน 1 ฉบับ 
  (6) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ในกรณีชื่อ-
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) หนังสือรับรองการผ่านงาน หนังสือรับรองความประพฤติ อย่างละ 1 
ฉบับ 
  (7) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศรับสมัคร 
  ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

  3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้ 
  - ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) 
  ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

/3.4 เงื่อนไข... 
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  3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง          
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน           
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุ ฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ   

 เทศบาลต าบลดอยแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ(สอบ)  และก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ เทศบาลต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข)  

 6. วันเวลาและสถานที่สอบ 

 เทศบาลต าบลดอยแก้ว จะด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่  27 
มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ 

 7.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้ รับคะแนนการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า         
ร้อยละ 60 ทั้งภาค ก. ,ภาค ข. และภาค ค. โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

 8. ประกาศผลผู้ท่ีได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ในวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 ณ เทศบาลต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

9. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามล าดับในกรณี ที่ผู้

เข้ารับการเลือกสรร มีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ถือผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และ
จะขึ้น บัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี หากภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน จะจัดจ้างผู้ผ่าน
การเลือกสรร จากบัญชีที่ยังไม่หมดอายุต่อไป  

10. ค าเตือน  
10.1 เทศบาลต าบลดอยแก้ว ด าเนินการเลือกสรรด้วยวิธีสอบในรูปของคณะกรรมการ โดยยึด

หลักความรู้ความสามารถ และความเป็นธรรม ไม่ได้เป็นอ านาจของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ฉะนั้น อย่าได้หลงเชื่อ  

/10.2 เทศบาล... 
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10.2 เทศบาลต าบลดอยแก้ว ได้แจ้งประกาศรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครและ
วิธีการสอบทุกขั้นตอนไว้ที่เทศบาลต าบลดอยแก้ว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตาม และปฏิบัติตาม
ประกาศไว้ทุกขึ้นตอนจะอ้างว่าไม่ทราบประกาศภายหลังไม่ได้  

 11. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ของการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรฯ ในอัตราต าแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเท่านั้น    

  ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

                 (นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ภาคผนวก  ก. 

 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

****************************************** 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป 
1. ชื่อต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  1  อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ขับรถยนต์ ดูแลความสะอาด บ ารุงรักษา ตรวจสภาพรถตามคู่มือ แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ 

และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป  
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย  
3. มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานในหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ 

 ระยะเวลาในการจ้าง 
สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ป ี

 อัตราค่าจ้าง 
 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวม 10,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป 
2. ชื่อต าแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี) กองคลัง  จ านวน  1  อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานช่วยเหลือการบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารราชการทั่วไปซึ่งมีลักษณะงาน

ที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง คือ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการของเทศบาล ถ่ายส าเนาที่ใช้ใน
การส ารวจแปลงภาษี วัดป้ายภาษี และภาษีโรงเรือน ดูแลระบบแผนที่ภาษีของเทศบาลต าบลดอยแก้ว และ
จัดท าข้อมูลในระบบบันทึกบัญชี E-LAAS จัดเตรียมสถานที่การออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ยกแฟ้มเอกสารเพ่ือ
เสนอเซ็นต์ ยกแฟ้มจัดเก็บฎีกาในตู้และห้องเก็บเอกสาร ยกจัดเก็บวัสดุที่ช ารุดไว้ในห้องเก็บวัสดุ ถ่ายเอกสาร
หนังสือส่งให้ผู้เสียภาษี และจะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ด้านแรงงานทั่วไป เป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องง 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป  
2. มีความรู้  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมแผนที่ภาษี  
3. มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานแผนที่ภาษี 

 ระยะเวลาในการจ้าง 
สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ป ี

 อัตราค่าจ้าง 
 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวม 10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป 
3. ชื่อต าแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา) กองช่าง  จ านวน  1  อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1.งานบ ารุงรักษา ทัศนวิสัยทาง บนทางหลวงท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

- ตัดหญ้า ก าจัดวัชพืช และท าความสะอาดพ้ืนที่สองข้างทาง ของถนนทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอยแก้ว เพ่ือให้ผู้ใช้ทางสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนการด าเนินงานตัดหญ้า
บริเวณเขตทางให้มีลักษณะสั้นเท่ากันสม่ าเสมอ การด าเนินการจะตัดตั้งแต่จุดสิ้นสุด ไหล่ทาง ไปจนกระทั่งสุด
เขตทาง 
  2.งานบ ารุงรักษา ป้ายจราจร ที่อยู่บนถนนทางหลวงท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
  - ท าความสะอาดป้ายจราจร และเสาป้ายจราจร เช่น การขัดคราบสกปรก ตะไคร่น้ า ของ เสาป้าย
จราจรให้มีความสะอาดเรียบร้อย ก่อนด าเนินการทาสีตลอดจนท าความสะอาด ป้ายจราจร เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 3.งานบ ารุงรักษาทางระบายน้ า ที่อยู่บนถนนทางหลวงท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
  - ท าความสะอาด ขุดลอก ตกแต่ง ต่อเติม หรือซ่อมแซมทางระบายน้ า และร่องระบายน้ าข้างทาง 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4.งานอ่ืนๆ   
 - ช่วยเหลือซ่อมแซม ซ่อมบ ารุง เครื่องมือเครื่องใช้ ครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองช่าง ในกรณีที่

มีความเสียหาย 
- ช่วยเหลือซ่อมแซม ซ่อมบ ารุงรถบรรทุก 6 ล้อแบบเทท้าย ในกรณีที่มีความเสียหายเล็กน้อย 
- ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป  
2. มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานในหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 ระยะเวลาในการจ้าง 
สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ป ี

 อัตราค่าจ้าง 
 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวม 10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก  ข. 
 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
****************************************** 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  ส านักปลัดเทศบาล  
    จ านวน 1 อัตรา 

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 

- ความรู้ในงานขับรถยนต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

- พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

-  ทดสอบการขับรถยนต์  
 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

- บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
- มนุษยสัมพันธ์ 
- ทัศนคติ แรงจูงใจ ต่องานในหน้าที่ 
- ความสามารถและความรอบรู้ในการแสดงความคิดเห็น 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 

100 

โดยวิธี สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธี สอบปฏิบัต ิ
 
 
โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ (สอบ) 

ในวันที่ 27 มกราคม 2565 
- เวลา 09.00 น. – 10.00 น.  สอบข้อเขียน 
- เวลา 10.00 น. – 11.00 น.  สอบปฏิบัติ 
- เวลา 13.00 น. – 16.00 น.  สอบสัมภาษณ์ 

 

 

 



 

2. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี) กองคลัง   

    จ านวน 1 อัตรา 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 

- ทดสอบความรู้และความเข้าใจในการใช้ภาษา 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน 
- ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
- ข้อมูลทั่วไปในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
-  ความรู้ในทางคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษแีละทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-  ความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
- บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
- มนุษยสัมพันธ์ 
- ทัศนคติ แรงจูงใจ ต่องานในหน้าที่ 
- ความสามารถและความรอบรู้ในการแสดงความคิดเห็น 

50 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

โดยวิธี สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธี สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ (สอบ) 

ในวันที่ 27 มกราคม 2565 
- เวลา 09.00 น. – 11.00 น.  สอบข้อเขียน 
- เวลา 13.00 น. – 16.00 น.  สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโยธา) กองช่าง   

    จ านวน 1 อัตรา 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ (ในหน้าที่ของต าแหน่ง) 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

 

50 
 

 

โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง) 
     - ความสามารถหรือทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

- ความสามารถเก่ียวกับการซ่อมบ ารุงเครื่องมือเครื่องใช้ และ
เครื่องยนต์ 

 

50 โดยวิธี สอบปฏิบัต ิ

3.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
- บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
- มนุษยสัมพันธ์ 
- ทัศนคติ แรงจูงใจ ต่องานในหน้าที่ 
- ความสามารถและความรอบรู้ในการแสดงความคิดเห็น 

100 โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ (สอบ) 

ในวันที่ 27 มกราคม 2565 
- เวลา 09.00 น. – 10.00 น.  สอบข้อเขียน 
- เวลา 10.00 น. – 11.00 น.  สอบปฏิบัติ 
- เวลา 13.00 น. – 16.00 น.  สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


