
 

 
 

 ประกาศเทศบาลต าบลล าปางหลวง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  

………………….………………. 
 
  ด้วยเทศบาลต าบลล าปางหลวง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
จ้างของเทศบาล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครและอัตราค่าตอบแทน 
  

    1.1 พนักงานจ้างท่ัวไป    ต าแหน่งที่รับสมัครมีดังนี้     
- ต าแหน่ง คนงานทั่วไป                       รหัส  0๑ จ านวน   1    อัตรา 
  (ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม)   
 

    2.1 อัตราค่าตอบแทน พนักงานจ้างได้รับอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนที่ก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจั งห วัดล าปาง เ รื่ องหลัก เกณฑ์และเงื่ อนไขเกี่ ย วกับพนักงานจ้า ง                      
ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2547 ข้อ  28 
 อัตราค่าตอบแทนท่ีจะได้รับดังน้ี   
 

ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป (ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   
- ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ                 9,000.- บาท 
- เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว   1,000.- บาท 

 
 
2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบรูณ์ และไม่เกิน 60 ปี  
3. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 
 

/4.ไม่เป็นผู้มกีาย... 
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4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน   
     ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนดไว้ใน    
     ประกาศโรคทีเ่ป็นลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมส าหรบัพนักงานเทศบาล ดังนี ้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่นา่รังเกียจแกส่ังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สงัคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสรุาเรื้อรงั 

5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ 
9. ณ วันท าสัญญาจ้างต้องไมเ่ป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรอืลูกจ้างของ

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรอืพนักงานหรอืลกูจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
  ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ หรอืสามเณรทางราชการไม่รบัสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารบัการสรรหาและ
เลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบรหิาร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                -  ไม่จ ากัดคุณวุฒิ – 
 

3. การรับสมัคร 
 3.1 วันเวลาและสถานที่รบัสมัคร 
 รับสมัครตัง้แต่วันที่ 6-17 มิถุนายน 2565 ในวัน เวลา ราชการ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่
งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาลต าบลล าปางปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวัดล าปาง 
 

 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)       จ านวน   1   ฉบับ 
  (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง)         จ านวน   1   ฉบับ 
  (3)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว   จ านวน   3   รูป 
         (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)        
  (4)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค          จ านวน   1   ฉบับ 
                           ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) 
  (5)   ส าเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง) (ถ้ามี)   จ านวน   1   ฉบับ
  (6)   ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบผ่านงาน , ใบส าคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล                     
                            และใบขับขี่รถยนต์ เป็นต้น (ถ้ามี) 

/3.3 ค่าธรรมเนียมใน... 
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 3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  ๑00 บาท ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและ 

เลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบ สมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า ด้วยเหตุผลใดๆหรือคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้รับการสรรหาและเลือกสรร 

    เทศบาลต าบลล าปางหลวง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  30 
มิถุนายน  2565    ณ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลล าปางหลวง  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง และทางเว็ปไซต์   
lampangluang-lp.go.th  ของเทศบาลต าบลล าปางหลวง  
 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  

    - ก าหนดการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  5  กรกฎาคม  2565  
   - วิธีการสรรหาและเลือกสรร ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  100 คะแนน   
     ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (โดยมีการหยุดพักเที่ยง เวลา 12.00 - 13.00 น.) 
 

    หลักเกณฑ์โดยวิธีการสัมภาษณ์ (100 คะแนน)  
         ประเมินบุคคลเพื่อพจิารณาจากความเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่จากประวัติสว่นตัว   ประวัต ิ

การศึกษา  ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ความรู้ที่อาจให้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความสามารถ  ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม         และคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น  เป็นต้น   

  

 

6.. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
     - ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้จะตอ้งเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60  

 

      การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน ตามหลักสูตรไม่ต่ า
กว่าร้อยละหกสิบ  ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาจากความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่จากประวัติสว่นตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน    และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้า
สอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ความรู้ที่อาจให้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ   จริยธรรม  และคุณธรรม  การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อย่างอื่น  เป็นต้น  (โดยวิธีสัมภาษณ์) 

 
/7. การประกาศรายช่ือ... 
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7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  

    เทศบาลต าบลล าปางหลวง จะประกาศผลการสรรหาและเลอืกสรร ในวันที่ 12  กรกฎาคม 2565 ทาง
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ เทศบาลต าบลล าปางหลวง และทางเว็ปไซต์ lampangluang-lp.go.th ของเทศบาล
ต าบลล าปางหลวง โดยเรียงตามล าดับคะแนน  และหากได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้เลขประจ าตัวก่อนอยู่ในล าดับที่สูง
กว่า โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และ
ได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใน
ต าแหน่งดังกล่าวครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก   

8. ระยะเวลาการจ้างและการท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เริ่มจ้างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน และจะ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้งโดยผลการประเมินจะต้องไม่ต่ ากว่าระดับดี จะได้พิจารณาต่อสัญญาจ้าง 
โดยท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี  
 

       ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารบัการสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลล าปางหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 054 - 209390 ต่อ 
11  หรือโทร 081-8824910 
   

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

    ประกาศ  ณ  วันที่  19   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

     (นายอรรณพ   ตื้อค า) 
   นายกเทศมนตรีต าบลล าปางหลวง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้าย 
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
 

   ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ  จ านวน 
ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป  
(ช่วยปฏิบัติงานพัสดุกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จ านวน  1  อัตรา 

   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ข้ันตอนการขออนุมัติซื้อ/จ้าง การ

จัดท า ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ การท าสัญญา บันทึกข้อตกลง การส่งมอบงาน 
จนถึงการตรวจรับพัสดุ  

2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตัดฎีกาเบิกจ่าย 
4. รายงานและบันทึกข้อมูลในระบบ E-GP  
5. ทะเบียนคุมพัสดุ  
6. และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 
1 อัตรา 

 
 
 
 

 
   


