
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลแมคือ 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ประจําปงบประมาณ  2553 
 

  ดวยเทศบาลตําบลแมคือ   มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
จางของเทศบาลตําบลแมคือ   อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม   ดังนั้นจึงอาศัยอํานาจตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม  (ก.ท.จ.เชียงใหม )  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
ประกาศ หมวดท่ี 4  ขอ 18  และ ขอ 19   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  
ดังนี้ 

1.  ตําแหนงที่เปดรับสมัคร 
        1.  พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  3  ตําแหนง  3  อัตรา  ดังนี ้

 1)  สํานักปลัดเทศบาล  
  -  ผูชวย เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  5,760  บาท 

-  ผูชวย เจาหนาท่ีธุรการ    จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  5,760  บาท 
  -  พนักงานขับรถ    จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  5,760  บาท 

     2.  พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  1  ตําแหนง  3  อัตรา  ดังนี ้
 1)  สํานักปลัดเทศบาล  

-  คนงานท่ัวไป (งานธุรการ)   จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  5,080  บาท 
-  คนงานท่ัวไป (งานสาธารณสุข)   จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  5,080  บาท 

 2)  กองการศึกษา 
-  คนงานท่ัวไป (งานธุรการ)   จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  5,080  บาท 

2.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป   

ผูท่ีประสงคจะเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลแมคือ จะตองมี
คุณสมบัติตาม  ขอ  4  ยกเวนขอ  4 (9)  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม  เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ดังนี ้
  1)  มีสัญชาติไทย 
  2)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบป  เวนแตพนักงานจางผูเช่ียวชาญพิเศษ  
อายุไมเกินเจ็ดสิบป 
           3) ไมเปน......... 
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  3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบ้ืองตนสําหรับพนักงาน
เทศบาล 
  5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 
  6)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 
  7)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  8)  เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
  9)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
  10)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
  11)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ 

3.  เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายืน่ในวันสมัคร 
1.  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1  นิ้ว      จํานวน  4   ใบ 
2.  สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน  1  ฉบับ 
3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน        จํานวน  1  ฉบับ 
4.  ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกไหไมเกิน 1 เดือน นับแตวันตรวจรางกาย   จํานวน  1  ฉบับ 
5.  สําเนาภาพถายใบปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน    จํานวน  1  ฉบับ 
6.  หนังสือรับรองการทํางานจากผูบังคับบัญชา ( ถามี )      จํานวน  1  ฉบับ 
7.  กรณีเพศชาย ใหแนบใบสําคัญทางทหาร ( สด.9 ) หรือหลักฐานแสดงวาไดผานการตรวจเลือด     
     ทหารมาแลว ( สด.43 ) หรือหลักฐานแสดงวาเปนทหารกองหนุนพรอมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 

           8. เอกสารอ่ืน (ถามี)  (ระบุ ) ……………………………………………     จํานวน......................ฉบับ 

4.  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัคร  สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีดวยตนเองไดท่ี  สํานัก
ปลัดเทศบาล  สํานักงานเทศบาลตําบลแมคือ   149  หมูที่  2  ตําบลแมคือ   อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม    
ในระหวางวันที่  8  ถึง  17  กันยายน   2553    ตั้งแตเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  (ในวันและเวลาราชการ) 
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5.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
  เทศบาลตําบลแมคือ  จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่   20  
กันยายน 2553   ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลแมคือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐานท่ียื่นสมัคร 

6.  วัน  เวลา  และสถานที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
  เทศบาลตําบลแมคือ จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง  ในวันที่  21  กันยายน 2554   
ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมคือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม   

7.  วิธีการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร   
ใชการประเมินสมรรถนะ  โดยการประเมินจากความเหมาะสมกับตําแหนง  ดวยวิธีการสัมภาษณ 

หรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมและจากประสบการณในการทํางานโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐาน 
ท่ียื่นสมัคร 
8.  การประกาศผลการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
  เทศบาลตําบลแมคือจะประกาศผลการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  ในวันท่ี  28  กันยายน 2553   
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลแมคือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  www.maekhu.go.th 
9.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีจะถือวาเปนผูไดรับการสรรหาและเลือกสรร  จะตองเปนผูสอบไดตามหลักเกณฑและการ
ประเมินสมรรถนะท่ีคณะกรรมการฯ  กําหนดไวโดยไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ  60 

10.  การขึ้นบัญชีผูไดรับการสรรหาและเลือกสรร 
  เทศบาลตําบลแมคือ  จะขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร  โดยเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูท่ีไดรับเลข
ประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  และจะขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดไมเกิน  1  ป นับ
แตวันขึ้นบัญชี  แตถามีการดําเนนิการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันนี้อีก  และไดขึ้นบัญชีผูผานการสรรหา
และเลือกสรรไดใหมแลว  บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

11.  การบรรจุแตงตั้งและคาตอบแทน 
  ผูท่ีไดรับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุเขาทํางานเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลแมคือ  จะ
ไดรับอัตราคาจางตามตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร  หรือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรท่ีไดรับการ
แตงตั้ง  อาจพิจารณาอัตราคาตอบแทน  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง  
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  เม่ือวันท่ี  1  กรกฎาคม  2547  หมวด  5  วาดวยคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน ขอ  26,  27 และขอ  28  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมก็ได 
 
           /เทศบาล......... 
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  เทศบาลตําบลแมคือ  จะบรรจุแตงตั้งผูท่ีไดรับการสรรหาและเลือกสรรเม่ือผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัเชียงใหม   ในอัตราคาจางดังกลาวขางตนและเทศบาลตําบลแมคือ  จะไม
บรรจุแตงตั้งบุคคลใด  หากตรวจสอบภายหลังวาผูท่ีเขารับการสรรหาและเลือกสรรไดขาดคุณสมบัติตามประกาศ
รับสมัครหรือไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงาน 

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2553 
 
 
 

          (นายอุดม     อ่ินคํา) 
                                                                        นายกเทศมนตรีตําบลแมคือ 
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เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลแมคือ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพนักงานจาง 

****************** 
1.  พนักงานจางตามภารกิจ 

1)  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ   รหัสสอบ  01 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค. หรือ ก.ท.  

รับรองซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของ
รัฐท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง  

2)  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ปองกันฯ  รหัสสอบ  02 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางเครื่องยนต    ชางไฟฟา   
ชางโยธา  ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเช่ือมและโลหะแผน       หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

3)  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  พนักงานขับรถ   รหัสสอบ  03 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  หรือหากมีคุณวุฒิท่ีต่ํากวา ปวช.  

จะตอง  จะตองเปนผูมีความสามารถและทักษะ  โดยไดปฏิบัติงานดานขับรถมาไมต่ํากวา  5  ป  และมี
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีได
ปฏิบัติงาน  มีใบอนุญาตขับรถตรงตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
2.  พนักงานจางทั่วไป 

 1)  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  คนงานทั่วไป    รหัสสอบ  04 
  ไดรับคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  และมี
ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 
 

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


