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ประกาศเทศบาลต าบลยางคราม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ในสังกัด เทศบาลต าบลยางคราม 
******************************************** 

  ด้วยเทศบาลต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จะด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัด เทศบาลต าบลยางคราม 

  อาศัยอ านาจตามข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 หมวด 4 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 
จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 

(1) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป     จ านวน 2 อัตรา 
 (ประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย) 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ ของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้างและ
ค่าตอบแทนที่จะได้รับตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 

 

2. คุณสมบัตขิองพนักงานจ้าง 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

       ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ณ วันท าสัญญาจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี และไม่เกิน  60  ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สบประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานจ้าง ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรค.../ 
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(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

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

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 
 

3. การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
3.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย

ตนเองได้ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแตว่ันที่ 9 - 18 ธันวาคม 
2562 ในวันและเวลาราชาร  

3.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน     

1 ปี (ให้เขียนชื่อ - สกุล หลังรูปด้วย)      จ านวน   3  รูป 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  1  ฉบับ 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน  1  ฉบับ 
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาลก าหนดซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จ านวน  1  ฉบับ 
(5) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่าง

หนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดย
ให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย       จ านวน  1  ฉบับ  

ในกรณีท่ี.../ 
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ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติปริญญาบัตรให้อนุโลมให้ผู้สมัคร
ใช้ส าเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่าได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติปริญญาอยู่แทนได้ 
โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร 
คือ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 

(6) ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ  จ านวน  
1 ฉบับ (กรณีท่ีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 

ทั้งนี้ ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองส าเนา
ถูกต้องถูกฉบับ 

3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร 
 (1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  

และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครนี้จริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด  
ต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลัดฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  

 ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  หรือข้อความ
ที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง  
หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  เทศบาลต าบลยางครามจะไม่รับสมัคร  หรืออาจ
ถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญา
จ้างได้ตามแก่กรณี  

 (2) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
ไม่ได ้

3.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรตามอัตราต าแหน่ง

ละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการ
เลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการด าเนินการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตนั้นได ้

 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
  เทศบาลต าบลยางคราม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างใน
สังกัดเทศบาลต าบลยางคราม และระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินการเลือกสรร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562   
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
5. หลักเกณฑ์.../ 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  เทศบาลต าบลยางคราม จะเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานโดยยึดหลัก "สมรรถนะ" ที่

จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลต าบลยางครามก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
  (ก) ความรู้   ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  (ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  (ค) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
  ส าหรับวิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง เทศบาลต าบลยางคราม จะเป็นผู้ก าหนด โดย

สมรรถนะเรื่องหนึ่งอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการ หรือสมรรถนะหลาย ๆ เรื่องอาจประเมิน
ด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามที่เห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว โดย
อาจใช้การสอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จ าลอง การ
ตรวจสอบกับบุคคลที่อ้างอิง หรืออ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลยางคราม ให้ถือ

เกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามที่เทศบาลต าบลยางครามก าหนด โดยได้คะแนนในแต่ละ
ภาคการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 

7. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
  เทศบาลต าบลยางคราม จะด าเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ในวันที่  25 ธันวาคม 2562 

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  เทศบาลต าบลยางคราม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภายในวันที่ 27 ธันวาคม 

2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

9. การขึ้นบัญชี 
  9.1 การขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างเทศบาลต าบลยางคราม จะเรียงล าดับที่

จากผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน คะแนนสอบภาคปฏิบัติ และคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันสูงสุดลงมาตามล าดับ  
ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบ
ภาคปฏิบัติเท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนบสอบสัมภาษณ์เท่ากันอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบสัมภาษณ์
เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอีกจะให้
ผู้สมัครที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

9.2 บัญชีผู้.../ 
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  9.2 บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่
ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร ครั้ง
ก่อนเป็นอันยกเลิก 

  9.3 กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลต าบลยางคราม พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะ
ในเรื่องเดียวกัน นายกเทศมนตรีต าบลยางคราม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

10. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลยางคราม 

ตามที่เทศบาลต าบลยางครามก าหนด 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  28   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 

(นายถนอม กรรมใจ) 
นายกเทศมนตรีต าบลยางคราม 
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ภาคผนวก ก. 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลยางคราม เรื่องประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

เป็นพนักงานจ้างในสังกัด เทศบาลต าบลยางคราม ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
************************************* 

ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย) 
ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  - ปฏิบัติงานประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัย รับ - ส่งวิทยุสื่อสารภายในเครือข่ายประจ าศูนย์เขต รวมทั้ง
เป็นคนขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย) รับผิดชอบในการดูแลรักษารถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย) ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้
งานตลอดเวลา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ฯ ปฏิบัติหน้าที่งานบริการ งานด้านกู้ชีพกู้ภัย การ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล การประสานงานด้านการกู้ชีพกู้ภัย การขับรถยนต์น าส่งผู้ป่วยหรือเข้ารับการ
รักษาพยาบาล ตลอดต้องใช้ความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในการท างานด้านฟ้ืนคืนชีพของผู้ป่วย 
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล ท าการกู้ชีพผู้ป่วยในภาวะวิกฤต เคลื่อนย้ายและปฐมพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและขั้นวิกฤต ภายใต้การก ากับตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  - วุฒิการศึกษา (ไม่จ ากัด) 
  - ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินพ้ืนฐาน (FR/EMR) โดย
ส าเนาหลักฐานประกาศนียบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือส าเนาหนังสือรับรองจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินพ้ืนฐาน 
(FR/EMR) มาประกอบการสมัครฯ  
  - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย) โดย
จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาประกอบการสมัครฯ 
ระยะเวลาการจ้าง  
  - ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่ เกิน 1 ปี  โดยเป็นไปตามแผนอัตรา ก าลั ง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) 
ค่าตอบแทนที่ได้รับ 
  - อัตราค่าตอบแทนเดือนละ     9,000.- บาท 
  - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  1,000.- บาท 
    รวมทั้งสิ้น    10,000.- บาท 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  1. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)    100 คะแนน 
   - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
   - พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  
   - ความรู้เกี่ยวกับประเด็นข่าว การเมือง เศรษฐกิจ สังคมในภาวะปัจจุบัน 
   - ความรู้รอบตัว ข้อมูลทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลยางคราม 
   - ความรู้ความสามารถที่ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในเทศบาล เช่น ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
  2. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาคปฏิบัติ) 100 คะแนน 
   - การประเมินผู้บาดเจ็บ  
   - การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
   - การห้ามเลือด 
   - การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
  3. สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   100 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


