
   
 
 
 

      

      ประกาศเทศบาลต าบลก้อ 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
................................. 

  ด้วยเทศบาลต าบลก้อ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา
บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือปฏิบัติราชการในส่วนต่างๆ ของเทศบาลต าบลก้อ และเป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร จ านวน   1   อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานด้านธุรการงานการศึกษา)     จ านวน  1  อัตรา 

 

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
    ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
    2.1  คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
       (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) และไม่เกิน 60 ปี 
       (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานจ้าง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

                 (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
        (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

ผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (5) (6) และข้อ (9) ถ้าผู้นั้นได้
ออกจากงาน หรือราชการมาก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง อาจพิจารณายกเว้นให้ได ้

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
          ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เฉพาะ

ต าแหน่ง ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ 
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3. ค่าจ้างที่จะได้รับ 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จะได้รับค่าจ้างเหมา

บริการ ในอัตราเดือนละ 9,000.- บาท 
 

  4. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
        คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร จะด าเนินการสรรหาโดยการประเมินสมรรถนะ 

ด้วยวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะ ได้แก่ 
การสอบข้อเขียน  การสัมภาษณ์ การทดสอบตัวอย่างงาน หรืออ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัคร และตามที่เห็นสมควร โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

      1. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
      2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
     3. คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี ้
 (1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) จ านวน 50 ข้อ/50 คะแนน โดยใช้วิธีสอบ

ข้อเขียน (ปรนัย) 
  (2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) จ านวน 50 ข้อ/50 คะแนน โดยใช้

วิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
      (3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค) 50 คะแนน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 

  

  5. การรับสมัคร   
5.1 วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

                  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองตาม
แบบที่เทศบาลต าบลก้อก าหนด ยื่นที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลก้อ ตั้งแต่วันที่  14 - 20 กันยายน 2564 
(ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ ณ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพ่ิมเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-096011 
 

  5.2 หลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัครสอบ 
    (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว   

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันรับสมัคร (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย)      จ านวน 3 รูป 
                   (2) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครสอบ 

    (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน 1 ฉบับ 
          (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน 1 ฉบับ 
               (5) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง ข้อ 4 (4) ของ
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดอืน นับแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ 

(6) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเขียนค ารับรองในเอกสารของตนเองทุกฉบับว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อก ากับไว้ด้วยทุกฉบับ หลักฐานประกอบการสมัครให้ใช้กระดาษขนาด A 4 เท่านั้น ส าหรับการรับสมัคร
ครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสรรหาและหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสรรหา และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งและสั่งจ้าง ต่อไป 
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6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

 เทศบาลต าบลก้อ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง
เหมาบริการ ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 

7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
ด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ส านักงาน

เทศบาลต าบลก้อ ดังนี้ 
 

  เวลา  08.30 – 09.00 น. รายงานตัวเข้าสอบ 
  เวลา  09.00 – 10.30 น. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
  เวลา  10.30 – 12.00 น. ทดสอบภาคความรู้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) 

  เวลา  14.30 น.  เป็นต้นไป ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
  

  8. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
  (1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเหมาะสม  
 (2) น าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวสอบพนักงานจ้างไปในวันสอบด้วย 

 (3) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดย 
เคร่งครัด 

  (4) ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอ่ืน 
 

  9. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนของแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
(การตัดสินของเทศบาลต าบลก้อถือว่าเป็นที่สุด) 
 

10. การประกาศผลการสอบ 
เทศบาลต าบลก้อ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่  28  กันยายน  2564    

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
โดยถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกข้ึนบัญชีนั้นได้ ในบัญชีผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือก คือ  
(ก) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
(ข) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการภายในเวลาที่ก าหนด 
(ค) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา

บริการในต าแหน่งที่สอบได้ 
(ง) ถ้ามีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว 

 

  11. การท าสัญญาจ้าง 
  เทศบาลต าบลก้อจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ตามล าดับ เข้าท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติ 
งานกับเทศบาลต าบลก้อ ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2564 
  
                                               
              (นายอุดม  เชียงยศ) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 



ผนวก ก 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลก้อ 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ลงวันที่ 14  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

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

(1) ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานด้านธุรการงานการศึกษา) 
 

(2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ–ส่งหนังสือ การลงทะเบียน

รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร 
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปด้วยความ
สะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน  ข้อมูล
จ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืนๆ  ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็ น
หลักฐานตรวจสอบได้  

3.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนา งาน
ด้านการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เก่ียวข้อง  

3.1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  

3.1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.1.4 จัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม  

3.3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

 
(3) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกนิ 60 ปี 
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา 

ศึกษาศาสตร์ 
3. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตั้งใจในการท างาน 
5. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และตรงตอ่เวลา 
6. ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน 
 
 



 
ผนวก ข 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลก้อ 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ลงวันที่  14  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

            ********************************************************* 
1. พนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานด้านธุรการงานการศึกษา) 
 

1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

  (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      (3) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      (4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
      (5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

(6) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.    
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

(7) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
(8) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 
(9) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและ

ข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 
(10) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 

 

1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
(1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  

ปัจจุบัน 
(2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548  
(3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
(4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
(5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
(6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(7) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(8) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
(9) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ  
(10) ความรู้ในการจัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา  
(11) ความรู้ในการวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และจัดท ามาตรฐาน

สถานศึกษา  
(12) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่ สมัครสอบ 

 

1.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
ประเมินผู้สมัครสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวกับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพของผู้สมัคร  

 


