
 
 

 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลแมคือ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

------------------------------------------- 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมคือ  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง  ปฏิบัติงานในสวนสํานักปลัด และสวนโยธา  ดังนั้น  อาศัยอํานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 12 
พฤษภาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานจาง ประเภท พนักงานจางตามภารกิจและ
ทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

  1. ตําแหนงพนักงานจางประเภทพนักงานจางตามภารกิจและทั่วไป ที่รับสมัครและ
คาตอบแทนที่ไดรับ ปรากฏตามเอกสารแนบทาย ก.
   

  2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบเขารับการ
คัดเลือก 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป  
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรอื

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
 (6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
 

       /หมายเหต…ุ 
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  หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการ หรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นดวย 
 

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    ผูมิสิทธิสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานจาง
โดยตองไดรับวุฒิการศึกษา หนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนง ปรากฏตามเอกสารแนบทาย ก. 
 

  3. วิธีการรับสมัคร 
   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวย
ตนเองไดระหวาง  วันที่ 17 กันยายน 2550 ถึง วันที่ 25 กันยายน 2550  เฉพาะวันทําการ  ตั้งแตเวลา 
08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. ณ กลุมงานการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลแมคือ  อําเภอ
ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 
                                    3.2 คาธรรมเนียมสมัคร  
                                                 - ไมมี - 
   3.3 หลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันสมัคร 
    (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5x2 นิ้ว 
ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป (นับถึงวันเปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ใหเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปดวย) 
    (2) สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัคร
จํานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผูที่ถือวา เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย 
กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ กรณีสมัครเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจประเภทผูมีทักษะจะตองมีใบรับรองวาเปนผูที่มีความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํา
กวา 5 ป จากนายจางหรือหนวยงานอื่น 
    (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
    (4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
    (5) หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 
เปนตน  พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุลในหลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน) 

ทั้งนี้  ในสาํเนาหลกัฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขยีนวา “รับรองสําเนาถูกตอง” 
และลงชื่อกํากับไวดวย 

/3.4 เงื่อนไข… 
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   3.4 เงื่อนไขการรับสมัคร 
    ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
จะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน 
    ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศ
นี้ หรือขอความที่แจงไวในใบสมัครหรือเอกสาราที่ใชประกอบการสมัครไมถูกตองครบถวน หรือวุฒิที่ใชในการ
สมัครไมถูกตอง หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ องคการบริหารสวนตําบลแมคือ  
จะไมรับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผูสมัครจากบัญชีราชชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ หรือบัญชีผูไดรับ
การเลือกสรรไดตามกรณี 
    ทั้งนี้  ผูสมัครสามารถสมัครไดเพียงหนึ่งตําแหนง หากภายหลังพบวาผูสมัคร 
สมัครหลายตําแหนงพรอมกัน องคการบริหารสวนตําบลแมคือ จะตัดสิทธิการสมัครในตําแหนงที่สมัคร
ภายหลัง และจะเลือกตําแหนงที่ผูสมัคร สมัครกอนเพียงหนึ่งตําแหนง เทานั้น 
 

  4. วิธีการเลือกสรร ดําเนินการเลือกสรร โดยวิธีการ ดังนี้ 
   ประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ ดังนี้ 
   - ภาคความรูความสามารถทั่วไป  (50 คะแนน) 
   - ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง และสอบสัมภาษณ  (50 คะแนน) เพื่อประเมิน
บุคคล ความเหมาะสมกับตําแหนง ความรู ความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว ทวงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพ จริยธรรม คุณธรรม และพฤติกรรมที่
ปรากฏในทางอื่น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ 
ยกเวน การประเมินสมรรถนะในตําแหนงประเภททักษะ (เชน พนักงานขับรถ นักวิชาการคอมพิวเตอร และ
ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล) องคการบริหารสวนตําบลแมคือ จักใชวิธีการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบ
สัมภาษณ 
   ทั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลแมคือ กําหนดใหผูผานการประเมินสมรรถนะ ตองได
คะแนนไมนอยกวารอยละ 60 
  5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และประกาศวัน เวลา 
และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
   องคการบริหารสวนตําบลแมคือ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะ พรอมกําหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่    26 
กันยายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ กลุมงานการเจาหนาที่  องคการบริหารสวนตําบลแมคือ 
 

/6.เกณฑ... 
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  6. เกณฑการตัดสิน 
   ผูที่ไดรับการขึ้นบัญชีผูไดรับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง จะตองเปนผูที่ไดรับการ
ประเมินสมรรถนะ ไมนอยกวารอยละ 60  
                 ประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกสรร ในวันที่ 28 กันยายน 2550  เวลา 10.00 น. 
 

  7. การทําสัญญาจาง 
   ผูไดรับการขึ้นบัญชีจะไดรับการทําสัญญาจางเปนพนักงานจางประเภทภารกิจหรือ
ทั่วไปตามระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลแมคือ  ไดรับการอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป และ
ไดรับคาตอบแทนตามหมวด 5 วาดวยคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 
   ทั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลแมคือ อาจพิจารณาใหผูไดรับการขึ้นบัญชีบรรจุและ
จัดจางในตําแหนงอื่นที่มีลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน เพื่อ
ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลแมคือ ในการบริหารจัดการกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 
   องคการบริหารสวนตําบลแมคือ ดําเนินการเลือกสรรดวยความโปรงใส ยุติธรรม และ
เสมอภาค ดังนั้น  หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทํานอง
เดียวกันนี้ โปรดอยาไดหลงเชื่อและแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมคือ ทราบดวย 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  5  กันยายน  พ.ศ.2550 
 
 
     (ลงชื่อ)                               
                            (นายอุดม  อ่ินคํา) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลแมคือ 
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เอกสารแนบทาย ก. 

ประเภท พนักงานจางทั่วไป 
ปฏิบัติงานในสวนสาํนักปลัด 
ตําแหนง คนงานทั่วไป     คาตอบแทน เดือนละ 4,880.-บาท   จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ตองมีความรูไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ   
หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     

ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย                                                    
                                                 ....................................................... 

ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ 
ปฏิบัติงานในสวนโยธา 
ตําแหนง  ผูชวยชางไฟฟา    คาตอบแทน  เดือนละ  5,530.-บาท   จาํนวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 

ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)  หรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างชางไฟฟา   ชางอเิลคโทรนิคส หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานขัน้ตนเกี่ยวกับงานชางไฟฟาที่ไมยาก   ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด     หรือตาม
คําสั่ง  หรือแนวทางปฏิบัติทีม่ีอยูอยางชัดเจนหรือละเอยีดถี่ถวน     และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย     
จากผูบงัคับบัญชา 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชวยในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษา  ซอมแซมเครื่องจักร  เครื่องมือ  เครือ่งใช
ที่เกี่ยวกับไฟฟา  เบิกจาย  จดัเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช  และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวยงาน  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

1. มีความรูในงานชางไฟฟาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  มีความรูความเขาใจใน
กฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  กฎ  ระเบียบและขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ 

2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 

3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 


